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Esseekokoelma syntyi kevätkaudella 2010, kun kirjoittajat osallistuivat
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ”kurssiin” Ammattitaidon kehittäminen yliopistotyössä. Toista kertaa toteutetun tapahtuman tarkoituksena oli toimia sekä tutkija-opettajien keskustelufoorumina että jatkoopiskelijoille perehdytyksenä akateemiseen työhön ja tutkivaan, refleksiiviseen työotteeseen. Edellisen kurssin esseet löytyvät kirjasta Tutkija
kirjoittaa (Räsänen 2009). Koska edellinen kirja sai paljon lukijoita,
päädyimme julkaisemaan myös nämä esseet.
Kukin kirjoittaja sai valita aiheensa itse, mutta kurssin vetäjän toiveena oli
kirjoittaminen henkilökohtaisesti tärkeästä aiheesta. Nämä esseet siis
kertovat siitä, mikä mietityttää, vaivaa tai innostaa nuoria tutkijoita
kauppakorkeakoulun muutaman aineen piirissä. Pääosin kirjoittajien
oppiala on Organisaatiot ja johtaminen, mutta mukana on kaksi Kielten ja
viestinnän opintoja suorittanutta tai harjoittavaa sekä yksi Taidekasvatuksen jatko-opiskelija Taideteollisesta korkeakoulusta. Jotta lukijan
olisi helpompi löytää itselle mielenkiintoisinta luettavaa, esseet on
ryhmitelty neljän teeman mukaan.

ii

Kaksi ensimmäistä esseetä käsittelee lähinnä kirjoittajien omaa suhdetta
korkeakoulutukseen. Pirjo Tiittala kertoo kokemuksistaan Kauppakorkeakoulun maisteriohjelman opiskelijana. Hän kysyy, onko hän väärän
ikäinen ja väärää sukupuolta, voidakseen jatkaa tutkimustyötään tohtoriohjelman opiskelijana. Tiina Schmidt sijoittaa opiskelunsa ja tutkimustyönsä historialliseen yhteyteen, kysyen millaisia kansalaisia yliopistokoulutus on eri aikoina tuottanut - ja ketä tämä koulutus on koskenut.
Kolmessa esseessä kirjoittajat hakevat tapoja hahmottaa itseään tutkijana ja
kirjoittajana. Hanna-Mari Aula kehittelee uuden ammatillisen identiteetin
mahdollisuutta kirjoittamalla niistä hyveistä, jotka hän on elämässään
omaksunut ja joita nyt koettelee siirtyminen muista työtehtävistä jatkoopiskelijan asemaan. Paula Linna kertoo, miksi hän tutkii sitä mitä tutkii ja
millaista tutkimusta hän haluaa olla tekemässä. Cecilia von Brandenburg
perustelee kirjoittamisen tärkeyttä taiteen kentässä ja hakee samalla
suhdettaan tällä kentällä harjoitettavaan tutkimukseen.
Ns. projektitutkijoita on toisaalta yhä enemmän yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa, mutta toisaalta näiden tutkijoiden asema voi olla hyvinkin
ristiriitainen. Markku Anttonen kertoo siitä, mitä hyviä asioita hän on
kokenut saaneensa aikaan projektitutkimuksessa, ja puhuu samalla tällaisen tutkimuksen puolesta, uhkakuvia vastaan. Johanna Nummelin kysyy,
kuka määrittelee mitä tutkija tutkii, ja erittelee eri osapuolien intressejä.
Joukon ainoana hän edustaa tutkimuslaitoksessa työskenteleviä tutkijoita.
Mikko Jalas käsittelee yleisemmin yhteiskuntatieteilijän dilemmaa: ollako
kriittinen kyseenalaistaja vai poliittisen sitoutunut tulevaisuuden rakentaja. Hän myös kehittelee erilaisia ratkaisuja tähän dilemmaan erityisesti
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ympäristötutkimuksen piireissä. Näiden kolmen esseen kirjoittajia yhdistää halu tai pakko vaikuttaa akateemisen tutkimuksen ulkopuoliseen
maailmaan.

Viimeiset kaksi esseetä sijoittavat tutkijoiden tarinat ja identiteettiprojektit
poliittiseen ja inhimilliseen kontekstiin. Annamari Huovinen lähestyy
tutkijana olemisen haasteita ja mahdollisuuksia ajan hallinnan kautta.
Toisaalta aikaamme hallitaan yhä tiukemmin uusien julkisjohtamisen
oppien antamalla oikeutuksella, mutta toisaalta tutkimustyössä ajantaju
hetkittäin katoaa ja tutkija ei välttämättä elä yksin ja pelkälle tieteelle.
Miksi työskennellä yliopistossa, jos johtamisen nimissä anastetaan
tutkimustyölle välttämätön mahdollisuus ajan itsehallintaan? Yritän kirjan
viimeisessä esseessä sanoa, miksi tällaisia tarinoita kannattaa kirjoittaa ja
lukea.
Jos et vielä tunne näitä tutkijoita, niin tässä on Sinulle kymmenen ovea
heidän monimuotoiseen maailmaansa. Kirjan esseissä kuullaan totuus sekä
lasten suusta että tutkijoiden kynästä.

Viite:
Räsänen K., toim. (2009) Tutkija kirjoittaa - esseitä kirjoittamisesta ja
kirjoittajista akateemisessa työssä. Helsinki: HSE Julkaisuja B-104. E-kirja:
http://hsepubl.lib.hse.fi/pdf/hseother/b104.pdf
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I Korkeampaa koulutusta
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Väärä ikä ja sukupuoli akateemiseen työhön?
Pirjo Tiittala

”Muoto on mysteeri, joka väistää määritelmiä mutta
antaa ihmiselle hyvän olon.”
– Alvar Aalto –

Johdanto
Eikö ole niin, että tutkimustyö vaatii aina älyllistä ja emotionaalista
sitoutumista? Eikö tällöin ole myös niin, että sukupuoli olisi identifioitava
ja tunnistettava kokonaisvaltaisena, ruumiillisena kaikkine aisteineen,
tunteineen ja kokemuksineen? Eikö reflektiivisen tutkijan olisi kyettävä
myös keskusteluun sukupuolesta?

Kuka minä olen näine kysymyksineni? Tutkijanurani on vaatimaton,
oikeastaan lähes olematon, ellei sitten opiskelijaa ymmärretä tutkijaksi tai
akateemiseksi työntekijäksi. Sen sijaan monivaiheinen opiskelijastatukseni
k11954, johon identiteettini – sukupuoleni, ikäni, kokemukseni ja tunteeni
– on pyritty kutistamaan suoritusmerkinnöin ja arvosanapistein, on
kaikesta huolimatta mahdollistanut ja toisinaan pakottanut minut
näkemään, kuulemaan, haistamaan, maistamaan ja tuntemaan moninaisia
ilmiöitä ja asioita erilaisilla akateemisilla kentillä. Opiskelijastatukseni
perusteella lukija saattaa nyt luulla, että kerron esseessäni tarinoita
2

menneiltä vuosikymmeniltä – muinaisuudesta. Näin en kuitenkaan tee,
muuten kuin hieman ovea raottaen. Tosin tarinat ovat kertomattanikin osa
minuuttani, ja kuten itse ymmärrän, muokanneet habitustani.

Tarkastelen esseessäni opiskelun käytäntöjä iäkkään tutkijanoviisin ja
naisen näkökulmasta. Ensiksi kerron hieman ei-akateemisesta itsestäni,
positiostani tämän esseen kirjoittajana ja kuvailen, mitä olen kokenut
tiedeyhteisössä ja erilaisilla kursseilla. Tuon esille, miten taustaoletukset
määrittävät opetuksen käytäntöjä. Sen jälkeen kerron, miksi kokemukseni
saattavat olla relevantteja myös yhteisöllisesti. Koen, että omista
kokemuksistani vaikeneminen olisi jopa velvollisuuteni kaihtamista.
Pyrinhän myös kehittäjänä ja työnohjaajana muutokseen, inhimilliseen
arvostamiseen, toimimaan tavalla, joka mahdollistaa erilaisten ihmisten
inkluusion, ja nostamaan esille asioita, joista yleensä on tapana vaieta.

Taustaani
Moraaliperustani ohjasivat aikoinaan omia valintojani vanhempana ja
äitinä. Halusin kasvattaa ja hoitaa omat lapseni itse kotona, kunnes he
aloittaisivat koulunkäynnin. Tämä aika haastoi minut myös inhimilliseen
kasvuun ja vääjäämättä herkisti kaikki aistini. Yksinhuoltajuus ei taas alun
perin kuulunut suunnitelmiini; eron aikaan lapseni olivat juuri aloittaneet
koulunkäynnin.

Hakeuduin

työmarkkinoille

kodin

ulkopuolelle.

Työnsaanti ei ollut vaikeaa, ja olihan minulla jo työkokemusta useita
vuosia. Äitini, joka asui aivan kotini lähellä, hoiti iltapäivisin lapsiani.
Pitkä kotonaoloaikani ja sen myötä muuttunut habitukseni oli oletettavasti
kuitenkin

kehollistanut

minut

selviämään
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niistä

moninaisista

ja

samanaikaisista vaativista haasteista, jotka yksinhuoltajuus toi tullessaan.
Olin lasteni (arvo)johtaja, valmentaja, kehittäjä, äiti ja ehkäpä näin
jälkikäteen ajatellen liiankin vastuuntuntoinen kodinhoitaja-siivoja joitakin
roolejani mainitakseni. Nämä lasten- ja kodinhoidon myötä kehollistuneet
taitoni olivat helposti siirrettävissä työelämään ja olivat mielestäni jopa
vahvuuksiani.

90-luvun lama vaikutti silloisen työnantajani yritystoimintaan, ja jouduin
taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuksi. Koin pitkän ja
raskaan työttömyyden aikana, jolloin työttömyydestä ei puhuttu niin
avoimesti kuin nykyään. Töitähän minulla riitti yllin kyllin kotona, mutta
taloudellisesti tuo aika oli kovin epävarmaa. Palattuani työelämään virkani
valtionhallinnossa vakinaistettiin vuosia kestävien määräaikaisuuksien
jälkeen.

Ymmärrän näin ollen hyvin useiden tutkijoiden kokeman

epävarmuuden määräaikaisine työsuhteineen. Tein taloudellisista syistä
kahta työtä lasteni käydessä lukiota ja uskoin oman aikani vielä koittavan.
Olin haaveillut muutoksesta jo pitkään, ja toisaalta olin pakotettukin
muutokseen, sillä työmäärä oli kuluttanut voimiani. Kouluttauduin
työnohjaajaksi ja jatkoin nuoruusvuosieni opintoja maisteriohjelmassa.
Tässä nyt olen, ja tulevaisuus on vihdoin avoinna minulle!
Positioni tässä tekstissä ja paikkani tiedeyhteisössä
Positioni tämän esseen kirjoittajana on lähtökohtaisesti altavastaajan osa.
Koska minua ei ole toistaiseksi hyväksytty jatko-opiskelijaksi eikä
tutkijaksi, ei minulla voi olla todellista kokemusta osallisuudesta
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akateemiseen yhteisöön eikä akateemisen kentän erilaisiin käytänteisiin
taikka kontekstilähtöisiin pyrkimyksiin.

Kurssillamme jatko-opiskelijat kertoivat olevansa alinta kastia akateemisessa hierarkiassa ja kurkistelevansa enemmän tai vähemmän
vakaalta pohjalta ja kentän laidalta tavoiteltuun keskiöön. Oman
kokemukseni mukaan vuorovaikutuksellinen kuilu opiskelijoiden ja
tutkija-opettajien välillä on valitettavan suuri. Olen noin kahden vuoden
ajan kiinnostukseni mukaisesti osallistunut organisaatioiden ja johtamisen
laitoksen viikoittaisiin tutkimusseminaareihin. Aiheet ovat olleet älyllisesti
haastavia kuten erilaisten julkaisujen esityksiä, väitöskirjojen esityksiä
ennen esitarkastusta, tutkimussuunnitelmien ja jatkotutkimuksen etenemisen esittelyä sekä tänä keväänä erityisesti jatko-opiskelijoille suunnattu
julkaisuseminaari. Tiedeyhteisön yhteinen keskustelu käsiteltävän teeman
pohjalta on olennainen osa tutkimusseminaaria. Tilaisuudet auttoivat
minua oman pro gradu -tutkielmani etenemisessä kahdella tapaa. Koin
saavani sellaista tietämystä, jota saatoin hyödyntää tutkielmassani. Lisäksi
saatoin edes pienimuotoisesti kokea kuuluvani johonkin (yhteisöön)
kauppakorkeakoulun kontekstissa.

Yksinäisyys olikin suurin haasteeni tutkintoni loppuun saattamisessa. En
oikein kokenut kuuluvani nuoriin suorittaja-opiskelijoihin enkä toisaalta
kokenut perusopiskelijana kuuluvani tiedeyhteisöön. En näin ollen löytänyt paikkaani tiedeyhteisöstä, vaan tunsin koko ajan suurta vierauden
tunnetta ja olevani täysin ulkopuolinen. Keskusteluun en tutkimusseminaarissa rohjennut ottaa osaa, vaikka joskus koin, että sanottavani
olisi saattanut olla relevanttiakin. Lisäksi koin kentän taktisen pelin välillä
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kovinkin hämmentäväksi. Tästä huolimatta tiedeyhteisö merkitsi minulle
äärimmäisen paljon.

Mielestäni laitoksemme oli erittäin edistyksellinen jo senkin vuoksi, että
siellä oli gender-tutkimus vahvasti esillä. Organisaatioiden ja johtamisen
laitoksen kaikki tutkijat ja professorit olivat muun muassa osallistuneet
kontekstilähtöisesti toimintatutkimukseen, jossa laitoksen naistutkijat
pyrkivät tuomaan esille piiloisia sukupuolistuneita ja sukupuolistavia
käytäntöjä ja pyrkivät samanaikaisesti mahdollistamaan muutosta (ks.
Katila & Meriläinen 2006, Meriläinen ym. 2009). Tällainen tutkimus
edellyttää

mielestäni

yhteisöllistä

kypsyyttä

ja

todellista

halua

muutokseen. Vastaavasti nuoremmat gender-tutkijat ovat rakentaneet
ammatillista

identiteettiään

käytännöt agendalla

ja

pyrkineet pitämään sukupuolistavat

tiedeyhteisössä

kirjoittamalla

artikkeleita

(vrt.

Henttonen & LaPointe tulossa). Koen tämän jatkuvuuden äärimmäisen
tärkeäksi inkluusion mahdollistamiseksi ja erilaisten ekskluusioiden
ehkäisemiseksi.
Kun kysymys on yksilön ammatillisesta identiteettistä ja erilaisista
sukupuolistuneisiin ja sukupuolistaviin käytäntöihin liittyvistä prosesseista, joissa vallalliset elementit voivat olla hyvinkin vahingollisia sekä
yksilöllisesti että yhteisöllisesti koettuina, vaikenemista ei voi eikä saa
välttää.

Oma

lausuminen,

tapani
sillä

tavoitella

enhän

muutosta

myöskään

kokemukselta.
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ole

tutkijana
välttynyt

onkin

ääneen

ekskluusion

Huolimatta altavastaajan osastani koen kuitenkin, että kiinnostukseni
akateemiseen työhön ja perehtymiseni akateemisesta työstä itsestään
tehtyihin tutkimuksiin antaa minulle resursseja lähestyä esseeni aihetta.
Uskon lisäksi,

että

monikymmenvuotinen

työkokemukseni

useissa

organisaatioissa, oma tapani suhtautua kriittisesti erilaisiin ilmiöihin ja
itsereflektiivisyyteni ovat kartuttaneet sellaista hiljaista tietoa, josta voin
ammentaa

lisäresursseja

ainakin

organisaatiotutkimuksen

kentällä.

Akateemisessa työssä ja yliopistossa on mielestäni viime kädessä kysymys
erilaisista toimijoista niin kuin muissakin organisaatioissa.

Bourdieu-

laisittain ilmaistuna akateeminen työntekijyys ei kuitenkaan ole kehossani,
ja tajuan hyvin asian merkityksellisyyden ja oman puutteellisuuteni.

Kokemuksiani erilaisista kursseista kauppakorkeakoulussa
Opetus ja opetuksen kehittäminen on tärkeä osa tutkija-opettajien ja
professoreiden työtä. Opetustyötä olenkin viime vuosina päässyt läheltä
seuraamaan. Opintoni sisälsivät joitakin peruskursseja, valinnais- ja
pääaineopintojen ohella. Tavoitteenani oli olla mahdollisimman osallistuva
ja läsnä oleva opiskelija. Olen tosin kuullut opiskelijan kommentoivan, että
luennot ovat lukutaidottomille ja että joidenkin luennoitsijoiden luentoja
on syytä jopa välttää. Halusin kuitenkin näitä luento- ja kurssikokemuksia
siitäkin huolimatta, että tunsin itseni ajoittain erilaiseksi opiskelijaksi; ikäni
puolesta en oikein kokenut kuuluvani joukkoon ainakaan massaluennoilla,
joilla koin levottomuuden ajoittain ottavan sekä tilan että opiskelijat
haltuunsa. Jostain kumman syystä me iäkkäämmät opiskelijat – joita oli
aina muutama joukossa – näytimme kuitenkin joskus löytävän toisemme.
Toisaalta koin erityisesti opintojen loppuvaiheessa oman pääaineeni
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kursseilla, ettei ikäerolla eikä sukupuolella ollut merkitystä tai ne olivat
ainoastaan rikastuttavia voimavaroja ryhmätöitä tehdessämme. Useat
opiskelijat olivat kuitenkin ansiotyössä, ja aikapula ja työnantajien vaateet
heijastuivat valitettavasti kurssien edellyttämiin erilaisiin toimintoihin.
Monet perusopintojen luennot ovat mielestäni olleet teknisesti ja
taidokkaasti viimeisteltyjä. Niitä

sulavasti esiintyvä ja artikuloiva

luennoitsija on tarjonnut Nokia-salissa kelloon täsmällisin väliajoin
vilkuillen värikkäiden diojen siivittäminä tietopaketteina. Minulle ja meille
on eksplisiittisesti kerrottu, minkälainen on tämän päivän menestyjän
menestystarina ja miten kannattaa toimia menestyäkseen: ”Mikäli
kiinnityn ja kiinnitymme voimakkaammin kyseiseen oppiaineeseen,
suurin palkinto uurastuksesta on hyvä palkka ja oma osakesalkkukin.
Vältän näin myös vaaran syrjäytyä. On kuitenkin ehdottomasti pidettävä
kiirettä, muutoin putoaa pois opiskelijan putkesta eikä pääse edes
kilpailijaksi seuraavaan putkeen. Oikein valitut oppiaineet puolestaan
luovat lähtökohdat pulleammalle osakesalkulle ja mahdollistavat uuden
suuremman ja valoisamman putken. Tällöin on kuitenkin tärkeää kaihtaa
ns. pehmeitä aineita, viestittävät luennoitsijan kertomana varteenotettavat
ja kelpoiset työnantajat. Parhaiten onnistuu, kun antautuu dioilla
esitettyjen nousujohteisten käyrien vietäväksi asioita liiemmin kyseenalaistamatta.”

Tämä

viesti

kaikuu

edelleen

korvissani

ja

tuntuu

vallankäyttönä kehossani ja rikkoo ihoni pinnan.

En halunnut sulautua minulle tarjottuun maailmaan tuolloin enkä halua
sitä edelleenkään. Arvoni ovat toisenlaisessa maailmassa, toisenlaisessa
toimijuudessa ja tutkijuudessa.
8

Toisaalta olen osallistunut myös toisenlaisille kursseille ja ollut osallisena
erilaisessa toiminnassa (ks. Räsänen & Korpiaho 2007). Tämän ovat
mahdollistaneet omat tietoiset kurssivalintani ja pääaineeni organisaatiot
ja johtaminen. Lähtökohtana näillä kursseilla on ollut oletus opiskelijoiden
kyvystä omaehtoiseen kriittiseen ajatteluun ja täten erilaisuuden arvostaminen. Osallistuva yhteistoiminnallinen oppiminen on haastanut
opiskelijat reflektiivisyyteen ja erilaiseen ajattelumalliin ja tarjonnut
välineitä reflektiivisen ammattikäytännön harjoittamiseen opiskelussa
huomioiden täten sukupuolen toiminnassa. En kiidä tällöin putkea pitkin
kohti houkuttelevaa palkintoa, vaan seison tukevasti maaperällä omilla
jaloillani yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa. Piirrän ja väritän omaa
maisemaani maailmassa, jossa on tilaa myös minun arvoperusteilleni.

Kuitenkin olen näillä kursseilla kokenut, että opituista opiskelukäytänteistä poisoppiminen on monelle opiskelijalle vaikeaa. Yhdessä
tekeminen ei kauppakorkeakoulun opiskelijoita tunnu kiinnostavan.
Opiskelijoilla on jatkuva aikapula, ja poissaolot ryhmistä ovat yleisiä.
Mielestäni asioita ei myöskään osata riittävästi kyseenalaistaa ja
opiskelijoilla on usein tarve esiintyä ongelmattomina. Käytännössä
jokainen opiskelija on myös toiselleen kilpailija, ja opintoihin kohdistuu
näin ollen lähtökohtaisesti arvosanatavoitteita. Kiire ja suorittaminen ovat
tarttuneet opiskelijan kehoon, ja pysähtyminen tuntuu pelottavan. Kyky
sietää epävarmuutta – oppimisen ja inhimillisen kehittymisen peruselementti – hakeekin tasapainoa yksilöllisen ja kollektiivisen ahdistuksen
kanssa.
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Taustaoletukset määrittävät opetuksen käytäntöjä
Institutionaaliset puitteet näyttävät määrittävän ainakin useilla peruskursseilla, mitä pidetään oikeana opetuksen muotona. Kun strategiat
tuotetaan tiettyjen rakenteiden ja käytäntöjen kautta (vrt. Grey 2009,
Filander 2000), opetuksessa korostuvat tällöin normatiivisuus ja korkeakoulukeskeiset tavoitteet kuten opiskelun tehostaminen, lyhentäminen ja
keskeyttäminen (Moitus ym. 2001).

Kauppakorkeakoulun opetuskäytänteet nojautuvatkin suureksi osaksi
välineelliseen käsitykseen organisaatiosta, ja lisäksi vallitsevat managerialistiset ajattelutavat heijastuvat sekä tiedon tuottamiseen että itse tietoon.
Tällainen

vahvistava

projektio

tiedon

tuottamisessa

tavoittelee

maskuliinista tapahtumien hallintaa ja kontrollia sekä estää luovaa
toimintaa (vrt. Cooperrider 2001, Grey 2009). Se myös jäsentää opetusta ja
muokkaa

opiskelijoiden

orientaatiota,

asennetta

ja

identiteettiä.

Käytännössä tutkija-opettajien toiminta tukee tällöin vallitsevaa ymmärrystä organisaatiosta objektiivisena, teknisenä ja ideologisena todellisuutena. Jos kontekstin sisältämä teoria tulee sisäistetyksi, mutta sitä ei
tiedosteta eikä siitä osata myöskään puhua, teorian vaikutus tehostuu
väistämättä sekä inhimillisesti että organisatorisesti. Tällöin yksilölliset
merkityksenmäärittelyt toiminnalle jäävät vähemmälle, mikä on erilaisten
opiskelijoiden

näkökulmasta

luokittelevaa

ja

epäoikeudenmukaista

(Fergusson 1984 ks. Grey 2009, 160). Näin tutkija-opettaja tuleekin
tiedostamattaan toisintaneeksi toiminnassaan korkeakoulun poliittisia
intressejä.
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Kun

taas

opetuksen

lähtökohtaisena

oletuksena

on

opiskelijan

osallistuvuus ja opiskelijoiden kyky omaehtoiseen kriittiseen ajatteluun ja
reflektiiviseen ammattikäytännön harjoittamiseen (vrt. Tiuraniemi 1999),
opiskelu voidaan myös ymmärtää akateemisen työn lailla käytännöllisenä
toimintana, jopa kehkeytyvänä praktiikkana (vrt. Räsänen 2007, 2008).
Koska opiskelija ei ole ainoastaan tiedon passiivinen vastaanottaja tai
objekti vaan aktiivinen toimija, parhaimmillaan myös inhimillinen
kokonaisvaltainen kasvuprosessi on mahdollinen. Lisäksi tieto on tuotettu
erilaisia opiskelijoita arvostaen opiskelijalähtöisesti. Tavat ja menetelmät,
joilla tieto on tuotettu, ovat siis osa tietoa. Kontekstuaalisuus puolestaan
sisältää ajatuksen siitä, että ilmiöt kiinnittyvät aina johonkin yhteyteen. Ne
merkityksellistyvät nimenomaisessa yhteydessä esimerkiksi osana instituutiota, tilannetta tai paikkaa (Ronkainen 1999). Opiskelijalähtöinen
reflektiiviseen ammattikäytäntöön perustuva opetus tunnistaa ja tunnustaa opiskelijoiden erilaiset poliittiset intressit ja moraaliset motiivit sekä
huomioi sukupuolen ja erilaiset toimijat tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin pyrkien välttämään opiskelijoiden ja toimintatapojen
luokituksia. Epävarmuus, tunteet, toiminta ja oppiminen sitoutuvat näin
yhteen.

Emotionaalinen

osallistuvuus

puolestaan

luo

lähtökohtia

muutokselle (ks. Tiittala 2009).
Luokiteltiinko minut tai kohdeltiinko minua epäoikeudenmukaisesti
kursseilla? Mielestäni osittain – kurssien suhde minuun opiskelijasubjektina oli kovin erilainen. Jotkut kurssit edellyttivät sukupuoleni, ikäni
ja kokonaisvaltaisen kehollisuuteni kuihduttamista ja jopa kieltämistä sekä
dominoivan maskuliinisen ja kiireisen, nuoren suorittajakehon omaksumista tilalle. Toiset kurssit sitä vastoin mahdollistivat luontevamman
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suhteen omaan kehooni, jolloin saatoin käyttää kehoani kokonaisvaltaisemmin oppimisen ja muutoksen mahdollistajana.

Kokemuksieni yhteisöllinen merkitys
Normittamisen vaikutukset
Omat arvoperustani ja habitukseni mahdollistavat taktisen toimintani ja
luovat lähtökohdat poliittisille

intresseilleni

akateemisella kentällä.

Ulkopuolisuuden kokemukseni tiedeyhteisössä sekä erilaiset kurssikokemukseni, joita edellä kuvailin, ovat yksilöllisesti ja vahvasti koettuja.
Kuitenkaan en usko olevani aivan väärässä olettaessani, että nämä
kokemukseni voivat olla laajemminkin, mutta vain hieman eri tavoin
yhteisöllisesti koettuja. Ulkopuolisuuden kokemuksesta ei vain ole helppo
puhua, eikä siitä välttämättä edes osata puhua ainakaan kontekstissa, jossa
yksilöllisyys, kilpailu ja pärjääminen korostuvat, mutta jossa kuitenkin
massoja liikutellaan opiskelijastatuksina, numeroina ja resursseina –
ripeällä tahdilla paikasta toiseen – kulloistenkin tehokkuusvaatimusten
mukaan.
Kauppakorkeakoulun konteksti ja vakiintunut, tekniseen rationaliteettiin
ja managerialistiseen ymmärrykseen perustuva käsitys tehokkaasta
organisaatiosta heijastuu laajasti opetukseen ainakin peruskursseilla, joilla
on merkittävä rooli nuoren opiskelijan identiteetin rakentumisessa (vrt.
Leppälä & Päiviö 2001). Opiskelijat joutuvat opiskeluaikanaan toimimaan
maskuliinisessa kontekstissa, jossa tunteet ja kokemukset mielellään
mitätöidään tietämisen muotoina. Tämä ei voi olla heijastumatta erilaisina
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ahdistuksina ja kehollisina kokemuksina, joista ei välttämättä kuitenkaan
tulla tietoisiksi, mutta joilla saattaa olla vaikutusta myöhemmin elämässä.

Useat kurssimme jatko-opiskelijat kokivat olevansa alinta kastia akateemisessa tiedeyhteisössä. Näkymättömiä muureja kentällä tuntuu olevan
monia. Ehkäpä oma kokemukseni ei olekaan välttämättä ainutlaatuinen,
vaan sekin saattaa olla yhteisöllinen. Olisikin mielenkiintoista tutkia, miten
nämä muurit syntyvät ja miten kenttä viestii muureillaan ja miksi.
Mielestäni poliittisuus, joka pohjautuu mainitsematta jättämiseen, väistää
avoimuuden ja viime kädessä kollegiaalisen luottamuksen, kuihduttaa
luovuuden ja pahimmassa tapauksessa haastaa kilpailuun toisia vastaan
eikä jotakin kohti. Toiminnasta katoaa väistämättä arvostava ja arvokas
esteettisyyden monimuotoisuus – jotain hyvin inhimillistä ja herkkää.

Kriittinen toiminta on äärimmäisen vaikeaa, mutta minulle se merkitsee
arkisen akateemisen toiminnan esteettisyyttä ja toisten inhimillistä kohtaamista kehollisina toimijoina ja kirjoittajina. Kokemukseni on, että
avoimuuden ja luottamuksen puutteen seuraukset ovat aistittavissa moninaisissa akateemisten toimijuuksien konkreettisissa tiloissa – ihminen
tietää, vaikkei aina tiedä tietävänsä.
Oma keho tutkimusvälineenä akateemisessa työssä
Opittuja opiskelukäytänteitä on vaikeaa myöhemmin muuttaa, mikä
osaltaan vaikeuttaa yhteisiä toimintoja toisenlaisilla kursseilla sekä opiskelijoiden että opettajien näkökulmasta. Kokisinkin äärimmäisen tärkeäksi,
että ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjottaisiin mahdollisuudet
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pienryhmissä

ja

pitkäkestoisesti

perehtyä

siihen,

mistä

yliopisto-

opiskelussa ja akateemisessa työssä on oikein kysymys. Kysymys tai
oikeastaan kysymykset (kuka, miten, mitä ja miksi) olisi hyvä pitää
mielessä opiskelujen edetessäkin (vrt. Räsänen 2008). Uskon, että hyvin
moni entisestä Helsingin kauppakorkeakoulusta tähän mennessä valmistunut ei ole itselleen näitä kysymyksiä koskaan edes esittänyt. Koen tämän
kovin huolestuttavana.
Olen myös vakuuttunut, että useimmilla tuoreilla opiskelijoilla ei ole
minkäänlaista käsitystä siitä, minkälaisia tehtäviä salin edessä luennoivan
professorin työhön kuuluu tai minkälaisia käytänteitä hän toiminnassaan
harjoittaa sekä miten ja miksi. Oletan lisäksi, että opiskelijat kuulisivat
niistä hyvin mielellään. Heille avautuisi uusi tapa ajatella ja toimia
reflektiivisesti sekä oppia yhteisöllisestikin. Tällöinhän myös inhimillinen
ja kehollinen tietäminen toteutuisi ja välittyisi opiskelijoille konkreettisesti.
Pienryhmäopetus opintojen alussa tarjoaisi parhaimmillaan paitsi tärkeän
oppimishaasteen myös mahdollisuudet aitoihin, luottamuksellisiin opiskelijoiden välisiin suhteisiin ja keskusteluun – tiedeyhteisössäkin arvostettuihin taitoihin – jotka saattaisivat toimia kantavina voimavaroina
opiskelujen edetessä. Tällainen oppiminen vaatii kuitenkin pysähtymistä,
aikaa ja kärsivällisyyttä. Niin kauan kuin opiskelijoilla ei ole tietoa tai tajua
siitä, mitä esimerkiksi aktiivinen kuuntelu tai reflektiivisyys tarkoittavat
sekä mitä kaikkea ne voivat mahdollistaa, ne säilyvät myös (valitettavasti)
potentiaalisina innovaatioina Aalto-yliopistossakin. Vastuu tästä on viime
kädessä tutkija-opettajilla ja professoreilla – mielestäni. Kysymyshän on
myös opiskelijoiden arvostamisesta.
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Tulevaisuuden haaste akateemisen työn johtajuudelle lienee epäilemättä
kilpailun ja yhteistyön välisen jännitteen hallinta ja tasapainotus.
Epävarmuuden tilaan asettuminen ja emotionaalinen osallistuvuus huomioivat

myös

sukupuolen

tässä

toiminnassa.

Sukupuolinäkökulmaa

tarvitaan mielestäni kaikilla tieteenaloilla, mutta aivan erityisesti Aaltoyliopiston kaltaisissa yliopistoissa. Lisäksi koen, että tarvitaan myös
tutkijoita, jotka perehtyvät gender-tutkimukseen päätyönään erilaisten
ilmiöiden tulkitsijoina ja uudenlaisten tulkintojen tuottajina.

Lopuksi
Nuoret opiskelijat rakentavat tällä hetkellä identiteettiään maskuliinisessa
kilpailussa, tuottavuutta ja tehokkuutta korostavassa kontekstissa, jossa
tunteet ja kokemukset yhä yleisemmin mitätöidään tietämisen muotoina.
Tämä ei voi olla heijastumatta erilaisina ahdistuksina ja kehollisina
kokemuksina,

joilla

saattaa

myöhemmin

elämässä.

olla

Mielestäni

monenlaisia

vakavia

opiskelijoille

seurauksia

tulisikin

tarjota

mahdollisuus tutkivaan reflektiiviseen oppimiseen erilaisissa vuorovaikutteisissa toimijuuksien tiloissa, jolloin opiskelijat voivat käyttää myös
kehoaan kokonaisvaltaisemmin oppimisen ja muutoksen mahdollistajana.
Tutkija-opettajat ja professorit tarjoavat näin opiskelijoille lähtökohtaisesti
paremmat valmiudet inhimilliseen kokonaisvaltaiseen ja emotionaaliseen
kasvuun sekä kriittiseen ajatteluun.

Kohtaan väärän ikäisenä ja väärää sukupuolta olevana tutkijanoviisina
väistämättä monia ristiriitoja ja jännitteitä nuoruutta ihannoivassa ja
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maskuliinisessa opiskelukulttuurissa. Oletan, että vastaavia tuntemuksia
kokevat useat akateemiset toimijat, jotka luokitellaan vääränlaisiksi
etnisyyden, sukupuolisen orientaation tai yhteiskunnallisen taustan
perusteella. Erilaisista luokitteluista ei kuitenkaan mielellään puhuta,
vaikka niitä tunnistettaisiinkin. Ääneen lausumisen merkitys muutoksen
mahdollistajana on tärkeää.

Mistä kuitenkin kumpuaa voimakas haluni hakeutua jatko-opiskelijaksi
juuri uuteen uljaaseen Aalto-yliopistoon, jonka vallitseva kulttuuri saa
minut ainakin ajoittain tuntemaan itseni muukalaiseksi? Syitä lienee
varmasti monia, joista tärkein on se, että koen vahvasti olevani
organisaatiotutkija ja kehittäjä. Lisäksi olen kiintynyt laitokseemme, jossa
tehdään mielestäni äärimmäisen arvokasta ja kiinnostavaa tutkimustyötä.
Aalto-yliopisto hakee vielä muotoaan, ja haluan omalta osaltani olla
vaikuttamassa tässä prosessissa. Kun jokin toimii hyvin, se merkitsee
minulle myös esteettistä kokonaisvaltaista kokemusta, jossa on kantavaa
voimaa. Uskon, että tämäkin kokemus saattaa olla yhteisöllinen, siitä ei ole
vain totuttu puhumaan.
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Korkeakoulutuksen tavoitteet ja seuraukset –
oma paikkani korkeakoulutuksen historiassa
Tiina Schmidt

Jos olisin syntynyt 150 vuotta sitten nykyistä vastaavaan luokka-asemaan
naisena, tekisin työtäni pellolla ja pirtissä lukutaidottomana emäntänä. Jos
taas olisin 150 vuotta sitten opiskellut yliopistossa, olisin vähälukuiseen
eliittiin kuuluva mies, joka hyödyntäisi sivistyneisyyttään ja oppineisuuttaan keisarikunnan tai syntymäisillään olevan kansallisuusaatteen
puolesta kirkonmiehenä, tuomarina tai lääkärinä.

Tässä esseessä etsin vastauksia siihen, miksi ja miten kaltaiseni ihminen
nykypäivänä tekee akateemista työtä. Minut on ohjannut yliopistoopintoihin ja nyt tutkijan työhön Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun
haluni tietää ja oppia. Sama halu lienee ajanut ihmisiä yliopistoihin jo
vuosisatoja. Siirtyminen opiskelija-asemasta Helsingin yliopistolta tutkijan
työhön Kauppakorkeakoululle on kuitenkin herättänyt monia kysymyksiä,
jotka liittyvät korkeakoulutuksen, tiedon ja akateemisen työn suhteeseen.
Koska akateemiseen työhön päätyminen olisi ollut minulle liki mahdotonta vielä pari sukupolvea sitten, tuntuu luonnolliselta tarkastella oman
akateemisen työni tarkoitusta ja seurauksia osana yliopiston ja korkeakoulutuksen historiaa. Pohdintaani taustoittaa kokemukseni siitä, että
yliopistolla opiskellessani ja nyt akateemista työtä tehdessäni olen oman
aikani lapsi, jonka toimintaa ohjaavat paitsi omat taipumukseni myös
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vallitseva historiallinen tilanne ja erityisesti yliopistolaitokselle tänä
päivänä asetetut tavoitteet.

Tarkastelen

korkeakoulutuksen

tavoitteita

ja

seurauksia

yliopisto-

instituution historian ja kansalaisuuden näkökulmista, pohtien miten
korkeakoulutus on muokannut yhteisöllistä toimijuutta erilaisissa historiallisissa olosuhteissa. Yliopiston tehtävä on kaikkina aikoina liittynyt
tiiviisti tiedon siirtämiseen, tuottamiseen tai uusintamiseen. Oletukseni on,
että akateeminen työ näyttäytyy monelta osin ristiriitaisena siksi, että
yliopistolle on eri aikakausina asetettu erilaisia tehtäviä. Tutkimusmatkani
yliopistoinstituution historiaan on yritykseni ymmärtää sitä, miten
korkeakoulutus on minuun vaikuttanut. Pohjimmiltani pyrin löytämään
vastausta kysymykseen, miten opiskelu ja työskentely yliopistossa ovat
muokanneet ja muokkaavat käsitystäni tiedosta ja mahdollisuuksistani
toimia yhteiskunnassa?

Yliopistojen ja kansalaisuuden suhteesta
Nykyisen Suomen alueelle perustettiin ensimmäinen yliopisto, Kuninkaallinen Turun Akatemia1, vuonna 1640. Ennen vuotta 1595, jolloin
Ruotsin valtakuntaan perustettiin ensimmäinen yliopisto, ruotsalaiset (ja
suomalaiset) nuorukaiset matkustivat opiskelemaan keskiaikaisen Euroopan yliopistoihin, joista ensimmäiset oli perustettu 1100-luvulla. Nämä
yliopistot olivatkin luonteeltaan hyvin kosmopoliittisia. Nykyiseltä
Suomen alueelta opiskelemaan lähteneiden keskuudessa suosituimpia
1

Vuodesta 1809 Kuninkaallinen Turun Akatemia kantoi nimeä keisarillinen Turun Akatemia. Vuodesta
1828 Akatemia toimi Helsingissä nimellä Keisarillinen Aleksanterin-Yliopisto.
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olivat Pariisin ja sittemmin Prahan, Leipzigin, Rostockin ja Greifswaldin
yliopistot. Kaikkiaan ulkomailla opiskelleiden suomalaisten määrä oli
keskiajalla kuitenkin vähäinen. Ajalta 1313-1519 tunnetaan nimeltä vain
140 miestä, jotka opiskelivat Euroopan yliopistoissa. (Klinge & Kolbe 1991,
9-10).

Äitini isoisän isoisä Anders Suuronen syntyi vuonna 1787 torpparin
poikana Kangasniemellä. Kuollessaan samassa pitäjässä Anders oli
merkitty tilattomaksi. Toisenlainen elämä oli edessään vuotta myöhemmin
syntyneellä Andersin naapurilla, Reinhold von Beckerillä, Kangasniemen
Paapolan tilanomistajan ja tykistön kersantin Anders von Beckerin pojalla.
Reinhold oli ensin Kuopion trivaalikoulun ja sitten Porvoon lukion
oppilas. Syksyllä 1807 hän kirjautui Kuninkaallisen Turun Akatemian
opiskelijaksi. (Kotivuori 2005).
Vuosina 1640-1852 Kuninkaallisessa Turun Akatemiassa opiskelleet noin
18 000 ylioppilasta on koottu ylioppilasmatrikkeliin, joka löytyy Helsingin
yliopiston sivuilta myös sähköisessä muodossa. Reinhold von Beckerin
akateeminen urakehitys on löydettävissä matrikkelinumerolla 12147.
Matrikkelia seuratessa havaitsee, että virkamiehien ja pappien lisäksi
yliopistolta valmistui myös lainoppineita ja lääkäreitä. (Kotivuori 2005.)
Osa ylioppilaista jatkoi yliopiston palveluksessa ja innosti tähän myös
jälkeläisiään. On helppo allekirjoittaa matrikkelia ylläpitävän Helsingin
yliopiston internet-sivun toteamus: ”Ylioppilasmatrikkeliin on tallennettu
merkittävä osa Suomen ja suomalaisen yliopistolaitoksen historiaa.” Sen sijaan
toiseen väitteeseen ”sähköisestä tietokannasta moni tutkija voi löytää kappaleen
oman sukunsa vaiheita”, on itseni vaikeampi yhtyä, sillä olen sukuni toinen
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akateemisen tutkinnon suorittanut. Vaikka voin lohduttautua sillä, että jo
1600-, 1700- ja 1800-luvuilla monien opiskelijoiden opinnot jäivät kesken ja
loppuivat lyhyeen, oli Akatemia myös ilman tutkintoa jääneille paikka,
jossa tietoa tuottava ja kuluttava eliitti uusinnettiin. (Klinge & Kolbe 1991,
9-10.) Reinhold von Beckerin jälkeläisille Helsingin yliopiston sivuilta
irrotettu lainaus lienee todenmukainen; matrikkelin mukaan Reinholdin
appi, isoisä, kaksi veljeä ja kolme poikaa opiskelivat Akatemiassa.
Reinhold itse eteni urallaan historian dosentiksi, konsistorin amanuenssiksi ja lopulta professoriksi vuonna 1834. Samalla hän toimii senaatin
vt. suomen kielen kääntäjänä vuosina 1829-56. (Kotivuori 2005; Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852).
Toisin kuin van Beckereiden jälkeläisille, Suurosten jälkeläisille yliopiston
ovet aukenivat vasta 1980-luvulla äitini suorittaessa aikuisopiskelijana
valtiotieteen

kandidaatin

tutkinnon.

Isäni

sukuhaarassa

olen

itse

ensimmäinen korkeakoulutettu. Oman sukuni vähäinen panos suomalaisen kouluttautuneisuuden monisatavuotiseen historiaan ei kuitenkaan
ole poikkeus, sillä korkeakoulutus yleistyi massojen koulutustaustaksi
kansainvälisesti ja myös Suomessa vasta toisen maailmansodan jälkeen.

T. H. Marshallin mukaan kansalaisuus on yhteisön täysimittaisille tai valtaisille

jäsenille

suotu

asema. Moderni kansalaisuus

edellyttää

jäseneltään sitoutumista valtion lakeihin ja toisaalta takaa hänelle valtion
suojelun. (Marshall 1992, 18). Toisin sanoen on kyse oikeuksista ja
velvollisuuksista suhteessa yhteiskuntaan. Kansalaisuuden ”evoluutiota”
voidaan tarkastella myös erilaisten kansalaisuuteen liittyvien oikeuksien
saavuttamisen kautta.

1600- ja

1700-luvuilla
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taisteltiin

oikeudesta

omatuntoon, uskontoon, sananvapauteen, yksityisomistukseen, yhdenvertaisuuteen lain edessä ja tasa-arvoon. Kansalaisoikeuksina (civic rights)
tunnettujen oikeuksien saavuttaminen johti 1800-luvulla poliittisten
oikeuksien tavoitteluun. Demokratian ja yleisen äänioikeuden myötä
siirryttiin

1900-luvulla kamppailemaan sosiaalisista

oikeuksista, eli

oikeudesta yhdenmukaiseen osallistumiseen ja elintasoon. (Delanty 2001,
47).
Historiallisesti oikeus poliittiseen toimintaan ja kansalaisuuteen ei ole
suinkaan kuulunut kaikille valtion tai kaupunkiyhteisön asukkaille tai
alamaisille, vaan ainoastaan sen johtaville luokille. Ranskan vallankumouksessa ja sen jälkeen levisi ajatus kaikille tasa-arvoisesti (ei
ainoastaan eliitille) kuuluvista poliittisista oikeuksista. Vaikka yliopistot
palvelivat modernisoituvien valtakuntien tarpeita 1500-luvulta lähtien, ja
myöhemmin niillä oli keskeinen rooli kansalaisvaltioiden muodostumisessa, oli yliopistojen tehtävä 1800- ja 1900-luvun vaihteeseen asti
ylläpitää

eliitin

erityisasemaa.

Lähes

1900-luvulle

asti

yliopistot

toimivatkin ikään kuin erityksissä, uusintaen silloiseen säätyjakoon
kuuluvia kulttuurisia malleja ja irrallaan kansalaisyhteiskunnan tarpeista.
Yliopistot

eivät

Ranskan

vallankumouksen

yhteydessä

kulkeneet

eturintamassa ajamassa tasa-arvon ja kansalaisoikeuksien ilosanomaa.
Vasta 1900-luvulla teollistumisen ja kansallisten yhteisöjen kypsymisen
myötä yliopisto näytteli merkittävää roolia sosiaalisten oikeuksien
levittämisessä. (Delanty 2001, 47-48).
Suomessa

Turun

Akatemian

opiskelijoiden

tausta

pysyi

varsin

muuttumattomana 1800-luvulle saakka ja suurin osa ylioppilaista kuului
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aatelisiin, oppineisiin ja upseereihin. Sääty-yhteiskunnan murenemisen
myötä alkoi yliopistoihin kirjautuneiden sosiaalinen tausta hiljalleen
monipuolistua 1800-luvun lopulla. Ennen toista maailmansotaa kaksi
kolmasosaa

yliopistoihin

kirjautuneista

oli

kuitenkin

yrittäjä-

tai

toimihenkilöperheistä. (Nevala 1999, 153.)

Huomattavaa onkin, että Suomessa omani ja satojen tuhansien muiden
yliopistokoulutuksen on mahdollistanut 1950- ja 1960-luvuilla tapahtunut
luopuminen

vuosisatoja

hallinneesta

akateemis-traditionaalisesta

yliopistodoktriinista ja tämän doktriinin korvaaminen yhteiskuntapolitiikkaan nivoutuvalla korkeakoulupolitiikalla. Uuden korkeakoulupolitiikan tavoitteena oli suunta kohti hyvinvointivaltiota ja tasa-arvoa
kansakunnan koulutustasoa nostamalla. Yliopistokoulutuksen yleistymisen

mahdollisti

alempien

koulutusasteiden

eli

kansa-

ja

oppikoulutuksen sekä ylioppilastutkinnon yleistyminen. Kun vuonna 1950
ylioppilastutkinnon suoritti noin 6,7 % 18-vuotiaiden laskennallisesta
ikäluokasta, oli vastaava osuus 1900-luvun lopussa noin puolet koko
ikäluokasta. Samanaikaisesti korkeakoulussa opiskelevien määrää 100 000
asukasta

kohti

on

kasvanut 325:stä

2498:aan.

Korkeakoulutuksen

massoittumisesta voidaan puhua, kun 15 % ikäluokasta siirtyy ylimpään
opetukseen. Suomessa tämä raja saavutettiin 1970-luvun alussa. (Nevala
1999, 98-99; 153; 225).
Yliopiston tehtävät, asema ja suhde tietoon
Yliopistollisia juhlapuheita pidettäessä viitataan usein antiikin sivistyksen
perinteisiin ja yliopistoinstituution liki tuhatvuotiseen historiaan. Vaikka
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oman taustani kautta

pystyn liittämään itseni korkeakoulutuksen

historiaan vasta yhteiskuntapolitiikan ja korkeakoulupolitiikan yhdistymisen myötä, on yliopistojen ja valtioiden välillä vallinnut erityinen suhde
ja työnjako jo 1500-luvulta lähtien.
Gerard Delantyn mukaan nykyiset yliopistot tuottavat neljänlaista tietoa,
joiden jokaisen tuottamiseen liittyy tämän tiedon tuottamiselle ominainen
akateeminen tai yhteiskunnallinen rooli. Näistä ensimmäinen tiedon
tuottamisen muoto on tutkimus, jonka tuottajana toimii asiantuntija.
Toinen tiedon tuottamisen muoto on kasvatus (inhimillisen kokemuksen ja
persoonallisuuden muodostamisen merkityksessä). Tähän tietoon liittyvä
rooli on opettaja. Kolmas tiedon muoto on ammatillinen kasvattaminen,
johon liittyvä rooli on ammatillinen kouluttaja. Yliopistojen neljäs tiedon
tuotannon muoto on intellektuelli tarkastelu ja kritiikki, jonka pyrkimyksenä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tähän tiedon tuotantoon
liittyvä rooli on intellektuelli. (Delanty 2001, 8-9).
Tiedon tuottamisen muodot liittyvät kansalaisuuden ulottuvuuksiin.
Intellektuelli kiritiikki ja kasvatus liittyvät kansalaisuuden kulttuuriseen
ulottuvuuteen ja tutkimus sekä ammatillinen kasvatus liittyvät kansalaisuuden teknologiseen ulottuvuuteen. Näiden kahden kansalaisuuden
ulottuvuuden toteutumisen Delanty (2001, 9) katsoo olevan nykyyliopiston

sosiaalinen

velvollisuus. Akateemisesti

työstä

tekemieni

havaintojeni mukaan nämä kaksi ulottuvuutta tuntuvat kuitenkin usein
olevan keskenään ristiriidassa.
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Kansalaisuuden kulttuurisen ja teknologisen ulottuvuuden toteuttamista
voidaan tarkastella opetuksen ja tutkimuksen näkökulmasta. Kummastakin näkökulmasta tarkasteltuna ristiriidan voidaan katsoa syntyvän
hyödyn

tavoittelun ja

korostamisen

välille.

toisaalta
Tänä

tiedon itseisarvon

päivänä

tämä

tai sivistyksen

vastakkainasettelu

on

opetuksessa selvästi nähtävissä esimerkiksi oppiaineen Organisaatiot ja
johtaminen ainekokonaisuuden suunnittelussa. Yhtäältä opiskelijoille
halutaan tarjota tarvittavat ammatilliset valmiudet siirtyä työelämään
yhteiskunnan ja talouselämän palvelukseen. Toisaalta opiskelijoiden
toivotaan kasvavan kriittisiksi toimijoiksi, jotka ymmärtävät oman
toimintansa yhteiskunnalliset seuraukset. Samoin ristiriita on nähtävissä
tutkimuksessa. Kauppakorkeakoululla suoritettavan tutkimuksen käytännön sovellutus ja hyöty on jatkuvasti arvioinnin kohteena. Toisaalta suuri
osa tutkijakunnasta korostaa myös kriittisen tutkimuksen merkitystä
itseisarvona
Yliopistojen

tai

sen

yhteiskunnallisen

uudessa

vaikuttavuuden

ohjausjärjestelmässä

kannalta.

hyötyperspektiiviä

monimutkaistaa työsuorituksen mittaaminen kansainvälisesti vertaisarvioidulla julkaisutoiminnalla. Mikä tahansa tutkimus voidaankin katsoa
tutkivalle yksilölle ja yhteisölle hyödylliseksi, mikäli se julkaistaan
arviointijärjestelmässä mahdollisimman korkealle arvostellussa tieteellisessä julkaisussa. Sen sijaan paneutuminen opetukseen ei samalla tavalla
paranna akateemisen työn tekijän mahdollisuuksia edetä ja menestyä
urallaan.

Opetus ja tutkimus sekä hyöty ja tiedon tavoittelu itseisarvona ovat
kuitenkin
useamman

ajautuneet
kerran.

ristiriitaan
Keskiajan

yliopistoinstituution

yliopistojen
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keskeinen

historiassa

jo

oppisuuntaus,

skolastiikka, perustui ajatukselle siitä, että kaikki tieto oli jo olemassa ja
kirjoitettu suurten auktoriteettien teoksiin. Opiskelijan tehtävänä oli löytää
universaali järjestys, joka piti huolen todellisuuden loogisesta ristiriidattomuudesta. Opetus oli olemassa olevan tiedon ja totuuden
tavoittelun siirtämistä opettajalta opiskelijalle näiden muodostamissa
yhteisöissä, universitaksissa. Tieteellinen vallankumous ja valistusaika
muuttivat radikaalisti tätä aikaisempaa suhdetta tietoon. Luonnontieteilijät,

ennen

kaikkea

rakensivat 1600-luvulla

matemaatikot,

uutta

fyysikot

ja

tähtitieteilijät,

maailmankuvaa. Universaalin tiedon

tavoittelusta siirryttiin kohti kokeellisia tieteitä ja rationaalista ajattelua.
Tämä muuttunut suhde synnytti yliopistoissa uudenlaisen tehtävän,
uuden tiedon tuottamisen eli tutkimuksen. Enää ei riittänyt pelkkä tiedon
siirtäminen uusille sukupolville, sen sijaan tiedon piti olla myös hyödyksi.
Tiedon tulikin auttaa ihmistä hallitsemaan luontoa. Jo tällöin haasteeksi
muodostui

yhteyden

löytäminen

yliopistojen

uuden

roolin

eli

tutkimuksen, ja vanhan tehtävän eli opetuksen, välillä. (Delanty 2001, 2735).
Valistusaika huipentui 1700-luvun lopulla teollisen vallankumouksen ja
Ranskan vallankumouksen niin kutsuttuun kaksoisvallankumoukseen.
Kaksoisvallankumous johti keskusteluun yliopistojen ideasta ja tehtävistä
1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Samanaikaisesti kuin valistukselle
ominainen teknokraattinen suhtautuminen otettiin korkeakoululaitoksen
ja valtion kehittämisen lähtökohdaksi Ranskassa ja Pohjois-Amerikassa,
syntyi saksalaisissa yliopistoissa vastareaktio tälle porvarilliselle ja
utilitaristiselle tietokäsitykselle. Saksassa keskustelu yliopiston ideasta
liittyi filosofisen tiedekunnan painoarvon kasvuun. Immanuel Kant näki
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yliopiston tärkeimpänä tehtävänä koulutuksen ja kasvatuksen (Bildnung).1
Yliopistojen tuli toimia valtion kognitiivisten rakenteiden eli kulttuuristen
mallien ja tietojärjestelmien suojelijana. Kantin ajattelun perinnettä jatkoi
Wilhelm von Humboldt.

Humboldt korosti opetuksen ja tutkimuksen

yhdistämisen tärkeyttä ja yliopiston erityistä tehtävää kansakunnan
luonteen kultivoinnissa. Yliopiston tuli nauttia autonomiasta, jotta se voisi
tarjota valtiolle sen moraalisen ja henkisen pohjan, jota kirkko ei enää
pystynyt tarjoamaan. Näkemys korosti tietoa itsessään yliopistojen
legitimaationa. Tämä ajattelutapa oli yhteydessä saksalaiseen kulttuurivaltion

kehittymiseen.

Ranskassa

puolestaan

korostettiin

tiedon

teknokraattista luonnetta ja korkeakoulujärjestelmän merkitystä kansallisvaltion varustamisessa tarpeellisilla tieteillä ja taidoilla. (Delanty 2001, 2735.)

1800-luvulla teollistuminen johti porvarillisen yhteiskunnan syntyyn.
Kasvavalla keskiluokalla oli tarve kulttuuri- ja kasvatusinstituutioille.
Teollistumisen myötä kehittyivät myös uudet yliopistokoulutukseen
perustuvat ammattikunnat. Tieto ja yhteiskunta rationalisoituivat ja
sekularisoituivat. Kasvavaa koulutustarvetta täyttämään perustettiin suuri
määrä uudenlaisia tutkimusorientoituneita yliopistoista. Ammattimainen
ja erikoistunut tieteilijä korvasi laaja-alaisen yleisosaajan. Iso-Britanniassa
ja Yhdysvalloissa perustettiin 1800-luvulla reformistisia ja pragmatistisia
yliopistoja, joiden tavoitteena oli tiedon julkinen ja yleinen hyöty. Tiedon
oikeuttajaksi ei koettu tietoa itsessään, vaan ne sosiaaliset ja moraaliset
parannukset, joita tiedon avulla voidaan saavuttaa. (Delanty 2001, 35-39.)
1

Bildnung on tässä yhteydessä ymmärrettävä enemmän yksilön ”itsekultivaatioksi” kuin tieteeksi tai
kehitykseksi. Delanty 2001, 31.
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Teollistuminen

ja

ammatillistuminen

synnyttivät

suuren

määrän

tieteellisille lähtökohdille perustuvia sekä teknillisiä ja kauppatieteellisiä
yliopistoja, joiden tarkoituksena oli turvata koulutetun työvoiman tarve.
Suomessa tämä tapahtui 1900-luvun alussa, kun Helsingin yliopiston
rinnalle perustettiin vuonna 1908 Teknillinen korkeakoulu ja vuonna 1911
Kauppakorkeakoulu.

(Nevala

1999,

41-41).

Vaikka

useimmissa

juhlapuheissa nyky-yliopistojen historia ulotetaan antiikkiin tai keskiaikaan asti, on Delantyn mukaan perustellumpaa pitää 1800-luvulla ja
1900-luvun alussa perustettuja

tutkimusyliopistoja

nyky-yliopistojen

alkupisteenä. Vaikka hyödyn ideologia ja ammatillinen koulutus (ts.
kansalaisuuden tekniset ulottuvuudet) ovat korkeakoulutuksessa 1900luvulla painottuneet, voidaan saksalaisen uushumanistisen yliopistoideaalin, joka korostaa akateemista vapautta ja totuuden etsinnän
itseisarvoa, havaita eläneen hyötyä korostavan näkökulman kanssa
rinnakkain vielä nykypäivään asti. (Delanty 2001, 38-39). Keväällä 2010
nämä kaksi tapaa tulkita korkeakoulujen tehtävää ovat olleet näyttävästi
esillä esimerkiksi Helsingin Sanomien yleisönosastopalstalla keskusteltaessa yliopistojen rahoituksesta, lukukausimaksuista ja yliopistojen
sisäänottojärjestelmän uudistamisesta.
Saksalainen uushumanistinen yliopistonäkemys liittyi läheisesti kansalaisromantiikan

syntyyn

ja

kukoistukseen.

1800-luvulla

yliopistot

palvelivatkin paitsi teollista vallankumousta myös kansallisuusaatetta ja
nationalistiseen ajatteluun pohjautuvia ”kuviteltuja yhteisöjä.” Yliopistojen
keskiajalta periytyvän kosmopoliittisen luonteen kaventumista korosti
latinan aseman heikentyminen ja yliopistolaisten merkittävä panos
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kansallisten kielten vaalijoina ja kehittäjinä. (Anderson 2006, 67-71). Juuri
kansallisten yhteisöjen henkisenä kivijalkana yliopistot säilyttivät roolinsa
kulttuurisen kansalaisuuden ylläpitäjinä ja uuden laajemman sosiaalisen
kansalaisuuskäsityksen näyttämönä 1900-luvulla. (Delanty 2001, 42-43.)

Akateemisen työn tavoitteet ja seuraukset massayliopiston aikakaudella
Viimeisen puolen vuoden aikana olen huomannut toistuvasti pohtineeni,
miten yhteiskunta ja sen toiminta on muuttunut ja muuttuu yhä
suuremman osan väestöstä saavuttaessa korkeakoulututkinnon? Esimerkiksi työelämän muuttumista tarkastellessani olen miettinyt, mitä seuraa
siitä, että yhä suurempi osa ikäluokista viettää koulutuslaitoksissa noin 20
vuotta elämästään? Millaisia muutoksia korkeakoulutuksen yleistyminen
aiheuttaa korkeakoulutuksessa työskentelevien työnkuvassa ja tavoissa
tehdä työtä? Miten korkeakoulutus on vaikuttanut minuun itseeni ja
tapoihini toimia sekä työskennellä?

Akateemisen työn ja korkeakoulutuksen seurauksia tarkastelen tässä
lyhyesti

omalta

kohdaltani

kahden

ulottuvuuden

kautta,

joista

ensimmäistä kutsun sosiaalisen aseman ulottuvuudeksi. Tätä ulottuvuutta
tarkastellessani pohdin, miten korkeakoulutus on nyky-yhteiskunnassa
yhteydessä yhteiskunnalliseen työnjakoon ja yksilön asemaan yhteiskunnassa. Toista ulottuvuutta kutsun toiminnan ulottuvuudeksi ja sitä
tarkastellessani pohdin, onko korkeakoulutuksen avulla saatu tieto
luonteeltaan

kansalaista

toimintaan

kontrolloivaa.
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vapauttavaa

vai

toiminnassa

1800-

ja

1900-luvuilla

akateeminen

koulutus

toimi

alempien

sosiaaliluokkien yksilöille ja perheille sosiaalisen nousun väylänä. 1900luvun alussa koulutuksesta alettiin etsiä ratkaisua luokkapohjaiseen
konfliktiin ”omistavien” ja ”omistamattomien” välillä. Suomalaisen
yhteiskuntapolitiikan
tavoitteena

palvelukseen

olikin 1960-luvulta

hyvinvointivaltion

vakaus

ja

valjastetun

korkeakoulupolitiikan

alkaen turvata
koulutuspohja

syntymässä

kasvattamalla

olevan
korkea-

koulutettujen osuutta väestöstä. Koulutustason kasvattamisen lähtökohtana oli ja on, että korkeakoulutus on sekä yhteiskunnalle että yksilölle
kannattava ja yleistä hyvinvointia lisäävä investointi. (Nevala 1999, 40-50).
Tämä ajattelutapa heijastui esimerkiksi ensimmäisenä opiskeluvuotenani
kuulemaani Tilastokeskuksen toimintaa esittelevän luontosarjan ilosanomaan. Tilastojen avulla olikin mahdollista todeta, että korkeakoulutetut paitsi ansaitsevat myös liikkuvat muita enemmän, syövät
terveellisemmin, mutta polttavat tupakkaa ja juovat alkoholia vähemmän
kuin

muut;

eli

ylipäänsä

korkeasti

koulutetut

elävät

vähemmin

koulutettuja verrokkejaan pidempään, onnellisempina ja terveempinä.
Usko korkeakoulutuksen merkitykseen tuntuu tänä päivänä elävän
vahvempana kuin koskaan. Matti Vanhasen toisen hallituksen tavoitteena
on saattaa suomalainen koulutustaso yhdeksi maailman korkeimmista.
Päämääränä onkin se, että suomalaisista nuorista 25-34 -vuotiaista
aikuisista 38,5 prosenttia olisi suorittanut korkea-asteisen tutkinnon
vuonna 2015.1 (Opetusministeriö 2008). Poliittiset ja elinkeinoelämän
toimijat

tuntuvat

kilpaa

vannovan

tutkimuksen

ja

koulutuksen

tarpeellisuuden nimeen. Korkeakoulutetun väestönosan kasvattaminen
1

Tällä hetkellä (vuonna 2010) korkeakoulututkinnon on suorittanut 29 % vastaavasta ikäryhmästä.
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koetaan siis yhä välttämättömäksi. Yksilön näkökulmasta korkeakoulutus
ei kuitenkaan enää näyttäydy yksiselitteisesti kannattavana investointina
tai sosiaalisen nousun väylänä. Akateemisten alojen naisvaltaistumisen
myötä näiden alojen palkkaus on laskenut ja työsuhteet muuttuneet yhä
epävarmemmiksi. Useampaa opiskelutoveriani on odottanut turvatun
työpaikan ja nousujohteisen uran sijaan työelämävalmennusten tai
koulutusta

vastaamattomien

työtehtävien

silppu.

Henkilökohtaisten

kokemusten pohjalta tuntuukin mielekkäältä kysyä, miksi korkeakoulutusta halutaan yhä mittavissa määrin edistää. Vastauksena tuntuu
olevan,

että

yhä

useammin

koulutusta

korostetaan

hyvinvoinnin

kasvattamisen sijaan kansallisen kilpailukyvyn säilyttämisen ja vaalimisen
yhteydessä tietynlaisen resurssipohjan luomisena ja investoinnin muotona.

Sosiaalisen aseman ulottuvuus liittyykin läheisesti toiminnan ulottuvuuteen, eli siihen, miten akateemisen koulutuksen massoittuminen vaikuttaa
yksilöiden ja yhteiskunnan suhteeseen ja toimintaan. Kaikkina aikakausina
kouluttautumisen on katsottu kietoutuvan läheisesti individualisoitumiseen tai yksilöitymiseen. Yksilöitymistä on kiinnostava pohtia
suhteessa yhteiskunnan tieteellistymiseen, rationalisointiin ja ammatillistumiseen. Esimerkiksi tilastotiede on tuottanut meille valtavan määrän
välineistöä, jolle voimme tarkastella normaaliutta jokaisella elämän osaalueella, niin kansalaisuudessa kuin akateemisuudessakin. Korkeakoulutetuille onkin annettu sekä oppi että välineet tarkkailla itseään
suhteessa terveelliseen elämäntapaan eli tilastolliseen normiin, jonka
mukaan hän voi kontrolloida itsestään oikeanlaisen eli terveellistä
elämäntapaa noudattavan yksilön. Samaan tilastolliseen ja tieteelliseen
ideaaliin tai normaaliuteen akateeminen (ja myös ei-akateeminen) ja hänen
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jälkikasvunsa törmäävät neuvolassa, perhepäivähoidossa ja koulussa sekä
seuratessaan medioita. Yhteiskuntatieteelliset koulutusalat palvelevatkin
yhteiskuntaa tuottamalla yhä uusia määrällisiä ja laadullisia menetelmiä
ohjailuun, joita ehkäpä juuri toiset akateemiset ovat erittäin herkkiä
omaksumaan. Luulen, että samanaikaisesti yksilöitymiseen ja korkeakoulutuksen yleistymiseen liittyvä henkinen tasa-arvoistuminen syö
pohjaa luokkakokemukselta ja siihen perustuvalta kollektiiviselta toiminnalta. Mielestäni vaikuttaakin siltä, että yhä useampi koulutettu
suomalainen ei koe kuuluvansa mihinkään yhteiskuntaluokkaan.

Toiminnan

ulottuvuutta

tarkasteltaessa

voidaan

massakorkeakoulu-

tukseen yhdistää myös toisenlaisia toiminnallisia seurauksia. 1960- ja 1970luvuilla yliopisto-opiskelijoiden taustan monipuolistuminen ja tasaarvoistuminen nosti kansalaisille kuuluvat sosiaaliset oikeudet esille
uudessa mittakaavassa ja johti sosiaaliseen liikehdintään ja muutoksen
tavoitteluun yliopistosta sisältä käsin. Yliopistoilla ja niiden opiskelijaliikehdinnällä onkin ollut 1900-luvulla keskeinen asema yhteiskunnallisena muutosvoimana sekä länsimaissa että 1970-luvun jälkeen
erityisesti

näiden

ulkopuolella.

Vietnamin

sodan

vastainen

liike,

naisasialiike ja mustien oikeuksien liike ovat jättäneet perinnökseen myös
uuden tavan tehdä tiedettä ja tutkimusta, suhtautua tietoon sekä opettaa.
(Delanty

2001,

47-48).

”Kriittinen”

koulukunta

tai

pedagogiikkaa

tarjoaakin vaihtoehtoisen tavan tarkastella akateemisen työn tai korkeakoulutuksen sekä yhteiskunnan suhdetta. Kriittisestä tai radikaalista
perspektiivistä katsoen tieto ja valta kietoutuvat erottamattomasti toisiinsa
ja korkeakoulutus palvelee paitsi tietoa ja sivistystä myös vallitsevaa
talousjärjestelmää. Tuottamalla tietoa ja kulttuurisia kertomuksia tai
33

käsityksiä hyvästä kansalaisuudesta ja työelämästä olemme samalla
”rakentamassa” tietynlaista kuvaa hyväksyttävästä kansalaisesta. Tieto ja
valta yhteen kietoutuneina tuottavat ajallensa ominaisia historiallisia
toimijoita, subjekteja. Toisaalta koulutus myös antaa tälle subjektille
mahdollisuuden

tarkastella

ympäristöään ja

itseään historiallisessa

kontekstissa ja toimijana.

Kahden aikaisemmin

mainitun

ulottuvuuden

tietoon

lisäksi

(sosiaalisen

liittyykin

aseman

itselleni

ja

vielä

toiminnan)
kolmas

eli

henkilökohtainen ulottuvuus. Toisin sanoen on kyse siitä, koenko tiedon
vapauttavaksi vai kahlitsevaksi. Kysymys tuntuukin pohjimmiltaan olevan
siitä, voinko kokea hallitsevani tietoa ja käyttäväni sitä kriittisesti ja
parempaan tulevaisuuteen tähtäävän toiminnan lähtöpisteenä? Vai onko
tieto jotakin, joka saa minut valtaansa ja ohjaa minut toimimaan tavoilla,
joilla tulen rajoittaneeksi itse

itseäni

ja

pahimmassa

tapauksessa

kehittäneeksi kontrollinmittareita tai kontrollia ylläpitäviä tieteellisiä
tulkintoja muiden toiminnan ohjaamiseksi?
Tekemäni matka korkeakoulutuksen historiaan ei ehkä tässä tekstissä
täysin avaudu, mutta itselleni se on ollut antoisa. Oma oppihistoriani
näyttäytyy minulle yhä selkeämmin suhteessa tiettyyn historialliseen ja
poliittiseen aikakauteen eli hyvinvointivaltiokehitykseen. Tällä hetkellä
näyttää vahvasti siltä, että olemme siirtyneet toiseen poliittiseen
tilanteeseen, uusliberaaliin malliin, joka poliittisen ideologian sijaan
tahdotaan

esittää

eräänlaisena

taloudellisena

välttämättömyytenä.

Siirryttäessä hyvinvointivaltiosta globaalin kilpailun ehdoilla toimivaan
kansantalouteen

määräytyvät

korkeakoulutuksen
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tehtävät

yhä

vahvemmin markkinavoimien logiikasta käsin. Akateemisesta työstä ja sen
arvosta puhuttaessa korostetaan huippututkijoita ja heidän merkitystään
kamppailtaessa erilaisista resursseista. Yliopistojen lisäksi myös yrityksen
kamppailevat

huippuosaajista.

Samanaikaisesti

vähemmän

kilpailu-

kykyiset syrjäytyvät työmarkkinoilta.

Kilpailun

lisääntyessä

ja

eriarvoisuuden

kasvaessa

suomalaisessa

yhteiskunnassa pitkään epäpoliittisena ja kaikkia kuvaavana käsitteenä
toiminut kansalainen voi taas ajautua koskemaan vain tiettyjä ihmisryhmiä
ja rajoittua kuvaamaan taloudellisesti toimintakykyisiä yhteiskunnan
jäseniä. Vallitsevassa tilanteessa tuntuu ensiarvoisen tärkeältä pohtia niitä
lähtökohtia, joista käsin akateemista tutkimusta ja opetusta lähtee
rakentamaan. Hyvinvointivaltion ohjauksessa kehittyneen massakorkeakoulutuksen kasvattina tuntuukin itselleni kotoisalta lähestyä akateemista
työtä sosiaaliseen kansalaisuuteen liitettyjen oikeuksien vaalimisen
kannalta. Mielestäni korkeakoulutuksen ja yliopistolla tehtävän työn
tulisikin yhä edelleen pyrkiä laajentamaan kansalaisuuden käsitettä ja ajaa
oikeutta yhdenmukaiseen osallistumiseen sekä toimeentuloon; nyt siinä
samassa globaalissa mittakaavassa, jossa kilpailutalouskin toimii.
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Hyveiden jäljillä tutkija-identiteettiä etsimässä
Hanna-Mari Aula

Prologi
Olin toisen vuosikurssin opiskelija ja valitsemassa pääainettani silloisessa
Helsingin kauppakorkeakoulussa. Samaan aikaan 90-luvun lama oli
pahimmillaan. Lama kohteli kaltoin rakennusalaa, jolla perheyrityksemme
toimi. Yritys oli olennainen osa elämäämme, se kuului jokapäiväiseen
arkeemme ja kulki mukanamme myös lomalla. Lama langetti varjon
taloutemme ylle ja yhtiön toiminta pyrittiin turvaamaan erilaisin
järjestelyin. Minut ja veljeni sidottiin tiiviisti mukaan ja tiettyjä asioita
perusteltiin

sukupolven

vaihdoksella.

Uusi

sukupolvi

piti

saada

näyttämään vakuuttavalta. Näihin aikoihin ilmoitin pääainevalintani
kotona. Sanoin vanhemmilleni, että olen päättänyt ryhtyä opiskelemaan
suomen kieltä ja viestintää. Isäni vastasi minulle, ”et rupea, mieti
uudestaan.” En miettinyt ja yhtiöpapereihimme kirjattiin, että opiskelen
Helsingin

kauppakorkeakoulussa

kansainvälistä

rahoitusta.

38

liiketoimintaa

ja

Johdanto
Tässä esseessä keskustelen ammatti-identiteettini kehittymisestä tarkastelemalla työuraani ja siihen liittyneitä valintojani moraalifilosofian ja
MacIntyren (2004) esittämien hyveiden valossa. Rohkeus, oikeudenmukaisuus
ja totuudenmukaisuus ovat MacIntyren mukaan jokaisen käytännön
välttämättömiä osatekijöitä, joita ilman emme voi saavuttaa käytännön
sisäisesti hyviä asioita. Näiden hyveiden kautta luonnehdimme myös
itseämme ja toisia ihmisiä riippumatta siitä, minkälainen on yksityinen
moraalinen kantamme tai minkälainen on yhteiskuntamme moraalikoodisto. (MacIntyre 2004)
Kurssilla Ammattitaidon kehittäminen yliopistotyössä olemme pohtineet
akateemisen työn luonnetta ja omaa rooliamme siinä; miten työtämme
teemme, miksi sitä teemme ja mitä pyrimme sillä saavuttamaan.
Kysymykset ovat osoittautuneet yllättävän haasteellisiksi. Tässä esseessä
etsin vastauksia toisella tavalla ja katson taaksepäin. Jos tulevaisuuden
haaveemme

kertovat

siitä,

mitä

haluisimme

tai

mitä

luulemme

haluavamme olla, mennyt ja aikaisemmat tekomme ja toimemme kertovat
uskoakseni enemmän siitä, keitä me todella olemme. Tutkaillessani omaa
historiaani huomasin, että MacIntyren esittämät hyveet ovat alitajuisesti
ohjanneet valintojani ja viitoittaneet tietäni opiskelu- ja työelämässä.

Urapolkuni ei ole sellainen jollaiseksi sen joskus luulin tulevan. Valintojani
ovat ohjanneet muut syyt kuin parempi palkka, suurempi valta tai
korkeampi status. Kuvittelemaani kausaliteettia työvuosien ja ulkoisten
hyvin välillä ei ole löydettävissä. En väitä, että pitäisikään, mutta näin
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joskus kuvittelin. Näin jälkeenpäin ymmärrän paremmin sen voiman, joka
ympäristölläni on minuun ollut. Harhaiset kuvitelmani syntyivät paljolti
siitä, minkälaisia odotuksia muut olivat asettaneet minulle ja itselleen, ja
minkälaisia odotuksia itse olin muita peilatessani rakentanut itselleni.
Akateeminen työ ei ollut minulle koskaan mikään vaihtoehto. Nyt
kuitenkin istun täällä Organisaatiot ja johtamisen aineessa ja työstän
väitöskirjatutkimustani. Akateeminen työ tuntuu hyvältä vaihtoehdolta,
vaikkakin ammatti-identiteettini ja minä-kuvakin ovat sen myötä murroksessa. Seuraavat sivut kertovat minun tutkija-identiteetin muodostumisesta ja polustani hyveiden jäljillä.
Rohkeus
Meitä suomen kielen ja viestinnän pääaineekseen valinneita oli tuona
vuonna viisi, mikä on noin yksi prosentti koko vuosikurssistamme.
Seuraavana vuonna uusia pääaineopiskelijoita tuli kolme lisää. Aine oli siis
hyvin marginaalinen. Muiden aineiden opiskelijat tuntuivat usein
oudoksuvan valintaamme, mutta oman aineen keskuudessa meillä oli
vahva yhteishenki. Kurssiryhmät olivat pieniä, opiskelijat oppivat
tuntemaan toisensa ja tunneilla käytiin hyvää keskustelua. Tyypillisiä
massaluentoja

ja

tenttejä

ei

ollut.

Kurssit

suoritettiin

lukemalla,

keskustelemalla ja kirjoittamalla. Tällainen tapa opiskella viehätti minua.
Jälkeenpäin olen miettinyt, kumpi minua itse asiassa kiehtoi ja veti
puoleensa enemmän – tapa opiskella vai opintojen sisältö.
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Totuuden nimessä on tunnustettava, että pääainevalintani kieltämättä
arvelutti keskellä pahinta lamaa. Opiskelukavereideni kanssa olimme
pohtineet, mitä kannattaisi opiskella, että sitten saisi töitä kun valmistuu.
Mietimme tosissamme jopa laskentatoimea, vaikka se ei oikeasti kiinnostanut ketään meistä. Lupaavia tilastoja ei myöskään ollut siitä, miten
pääaineemme opiskelijat sijoittuivat työelämään. Itseäni ajoi eteenpäin
kuitenkin vahva usko siihen, että hyville tekijöille löytyy aina töitä ja että
vain siinä voi kehittyä erityisen hyväksi, jonka kokee omakseen ja jonka
tekemisestä nauttii. Uskoin löytäväni myös työn mielekkyyden tätä kautta.
Lukiessani MacIntyren (2004) teosta Hyveiden jäljillä tunsin tietynlaista
mielihyvää. Hänen mukaan ihmisen perushyveenä on jo aikojen alusta
ollut rohkeus, vaikkakin eri syystä eri aikoina. Nykyään rohkeutta ei ehkä
niinkään ole vaikkapa fyysisen vaaran uhmaaminen vaan esimerkiksi se,
että uskaltaa tehdä asioita toisin, poiketa valtavirrasta. Omaa elämääni ja
erityisesti työ-minäni toimintaa tarkastellessa näen rohkeutta sellaisissa
valinnoissani, jotka ovat olleet elämäni kannalta merkittäviä ja jotka ovat
poikenneet odotetusta. Niihin on liittynyt itsensä pakottaminen rohkeisiin
ratkaisuihin ja tunne siitä, että tällöin altistaa itsensä haitoille – aivan kuten
MacIntyre luonnehtii. Näitä tilanteita mahtuu elämääni vain muutama,
mutta silloin on ollut erityisen tärkeää löytää rohkeutta kuunnella omaa
ääntä ja pysyä uskollisena omalle minälle ja asialle, johon uskoo.

Prologin tarina antaa virheellisen kuvan isästäni. Vaikka hän olikin
kanssani eri mieltä siitä, mitä minun tulisi opiskella, hän on silti aina
tukenut minua valitsemallani tiellä. Pääainevalintani tuntui tuolloin
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rohkealta ratkaisulta. Paineita valita toisin ei tullut ainoastaan kotoa vaan
myös itseltäni, jonka rationaalinen-minä olisi tehnyt toisenlaisen valinnan.

Oikeudenmukaisuus
Pelkoni siitä, etten valmistuttuani löytäisi töitä, ei toteutunut. Ensimmäinen työpaikkani oli juuri sellainen jota toivoin; pieni viestintätoimisto,
joka sijaitsi Helsingin keskustassa. Toimitilat olivat asialliset ja siistit,
mutta eivät pröystäilevät. Omat asiakkuuteni olivat toiveitteni mukaisesti
IT-alan

yrityksiä.

Valmistuin

maisteriksi

pian

viestintätoimistossa

aloittamisen jälkeen, mutta valmiiksi en itseäni suinkaan tuntenut. Halusin
jatkaa opiskelua, pätevöityä ja tulla paremmaksi. Mutta ei vielä.

MacIntyren (2004) mukaan eri yhteiskunnilla on erilaisia oikeudenmukaisuuden koodistoja – ja niin on organisaatioillakin. Ulkoisilta
puitteiltaan uusi työni täytti toiveeni, mutta sisällöltään se oli jotain aivan
muuta. Organisaation toimintatapaa ohjanneet koodistot eivät kerta
kaikkiaan auenneet minulle. En voinut ymmärtää, miksi esimerkiksi johto
sai syödä sanansa. En kyennyt ymmärtämään myöskään sitä, miksi
yhdeksän hengen toimisto tarvitsi kahdeksanportaisen hierarkian omine
tehtävänimikkeineen ja miksi minua, alimmalla portaalla olevaa, sai
kohdella kuin vähä-älyistä. Ensin ihmettelin asioita itsekseni, sitten
ryhdyin nostamaan kissoja pöydälle. Se olikin pahinta, mitä saatoin tehdä.
Minun asemassani oleva ei nimennyt epäkohtia, saatikka puhunut niistä
ääneen. Luovutin. Halusin tehdä työtä niitä käytänteitä ja arvoja
kunnioittaen, joihin itse uskoin. Puolen vuoden jälkeen ryhdyin
hakeutumaan muualle.
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Siirryin kilpailijalle. Paikka tuntui ensitapaamisesta lähtien omalta. Tapa
toimia ja tehdä työtä oli siellä erityinen. Olen edelleen sitä mieltä, että
kyseinen viestintätoimisto oli ainutlaatuinen – ainakin siihen aikaan. Vuodet siellä olivat itselleni ammatillisen kasvun ja ammatti-identiteetin
rakentamisen aikaa.

Totuudenmukaisuus
Jatkoin erikoistumistani ICT-alan asiakkuuksiin. Vuosituhannen vaihteessa näissä yrityksissä elettiin varsin vauhdikasta aikaa. Hypetys oli
huipussaan. Asiakkaita kuunnellessani muistan usein miettineeni, ettei
tässä ole mitään järkeä. Asioilla ei tuntunut olevan lainkaan todellisuuspohjaa. En koskaan saavuttanut hypetyksen hienoutta. Päinvastoin.
Koin sen totuudenvastaisena ja tahallisena harhaanjohtamisena. En
löytänyt sille moraalista oikeutusta.

Näihin aikoihin kävin keskustelemassa Organisaatiot ja johtaminen aineen silloisen ainevastaavan kanssa mahdollisuudestani päästä jatkoopiskelijaksi. Keskustelu oli hyvä ja kannustava, mutta ei lupaava. Viesti
oli varsin selkeästi, etten pääsisi virallisesti jatko-ohjelmaan, mutta
ohjausta voitaisiin järjestää, jos niin haluaisin. Nyökkäsin ymmärtäväni ja
totesin, ”haen kuitenkin”. Niin hain, ja pääsin.
Päivät täyttyivät. Töissä kehitimme organisaatiotamme ja sen toimintaa,
tuotteistimme palvelujamme ja haimme erityisosaamista maineenhallinnan
kysymyksiin. Oma työskentelyni painottui tutkimukseen, sillä tunsin
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suurta tarvetta päästä tietoketjun alkupäähän, ts. tuottamaan tietoa, johon
uskalsin luottaa ja jonka varassa pystyin toimimaan. Lopulta en muuta
enää tehnytkään. Opintoja tein työn ohessa. Se oli toimiva yhdistelmä, sillä
työni ja väitöskirjatutkimukseni tukivat hyvin toisiaan. Organisaatiomme
toiminnassa oli myös vahva akateeminen ote, mikä helpotti akateemisen ja
business-vetoisen tutkimuksen yhdistämistä. Olihan innoittajamme ja
esikuvamme yliopistoprofessori, joka sittemmin kaupallisti ja valjasti
maineen uudeksi yritysjohdon ismiksi. Näkemyksemme maineesta oli
positivistinen, mikä luonnollisesti sopi meitä yrityksenä viehättävään
mittaamiskulttuuriin. Puhuin ja tein töitä tämän mukaisesti, koska se
kuului työnkuvaani. Henkilökohtaisesti maine näyttäytyi minulle kuitenkin toisenlaisena ja näkemykseni lähenteli pikemminkin sosiaalisen
konstruktionismin traditiota. Vaikka asiakastyössä olinkin nyt päässyt
tietoketjun alkupäähän, tunsin tarvetta perehtyä ilmiöön nimeltä maine
tarkemmin ilman, että siihen liittyisi tasapainoilua tutkimuksen tekemisen
ja asiakastyytyväisyyden tai omien myynti- ja katetavoitteiden välillä.
Kaiken kaikkiaan nautin työskentelystä omien asiakkaiden kanssa.
Tutkimus oli tarve- tai ongelmalähtöistä. Parhaimmillaan työ oli
hedelmällistä yhteistyötä keskinäisen luottamuksen vallitessa. Tutkimuksella oli tarkoitus ja tavoite sekä yhteisesti ymmärretyt pelisäännöt.
Oma roolini oli toimia asiantuntijana ja asiakaspalvelijana. Haasteelliset
hankkeet ja tyytyväiset asiakkaat toivat energiaa ja intoa työhön.
Pahimmillaan työ oli asiakaspalvelijan painajaista; puhumista kuuroille
korville, väittelyä pikkuasioista, ja oman asiantuntemuksen hukkaan
heittämistä. Tällöin välineellistin rankastikin jatko-opintoni ja toivoin
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tohtorintutkintoa

vain

osoittaakseni

edes

muodollisen

pätevyyteni

tutkimuksen tekemisessä.

Aika opetti, kokemus karttui. Samalla kun opin itsestäni, opin myös
ympäristöstäni ja kentällä tehtävästä tutkimuksesta. Huomatkaa, nyt en
puhu akateemisesta tutkimuksesta vaan yksityisille toimijoille tehdyistä
rehellisistä tilaustutkimuksista. Sitä tehdään paljon, kentällä on monta
toimijaa. Osa tutkimuksesta on laadukasta, osa ei kestä lähempää
tarkastelua – millään mittapuulla. En väitä, että huonoa tutkimusta
tehdään siksi, että tekijät eivät osaisi tai että tilaajat eivät ymmärtäisi. Sen
sijaan väitän, että tutkimuksen tekemisen motiivit ovat varsin moninaiset
puolin ja toisin. Ymmärrystä hakevalle ja tietoa etsivälle tutkijalle työnteon
motiivit jäivät välillä valitettavan pinnallisiksi. Mitä vahvemmaksi tutkijaidentiteettini kasvoi ja mitä enemmän se erkani konsultti-identiteetistäni,
sitä vieraammaksi koin työni arvon mittaamisen rahassa. Lopulta en enää
halunnut, että minä ja tekemäni työ olisi vain sen arvoista, kuinka paljon
rahaa toin toimistolle. Arvoa täytyi olla muunkinlaista.

Hyveistä akateemiseen hyvään
En kuvittele, että voisin poistaa huonon tutkimuksen markkinoilta, mutta
ainakin voin itse tehdä sitä hyvin ja entistä paremmin. Haluan kehittyä,
tulla paremmaksi. Omia motiiveitani en pysty sanomaan paremmin kuin
miten sen sanoo kollegani Paula Linna (2010) omassa esseessään: ”haluan
akateemisen tutkimuksen avulla kasvattaa omaa kompetenssiani ja mahdollisesti
tulla eräänlaiseksi asiantuntijaksi omalla alallani”.
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Polkuni hyveiden jäljillä kulki siis maailmaan, jonka olin systemaattisesti
sulkenut pois aiemmin. Työ ja jatko-opinnot yliopistossa tarjoaa minulle
yhtäältä mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoani ja toisaalta tehdä
tutkimusta tutkimuksen ehdoilla. Ongelmatonta se ei kuitenkaan ole.
Tulevaisuuden yliopistomme ovat kuin yrityksiä. Managerialistinen
johtamiskulttuuri ja puhe ovat tulleet yliopistoihin. Mitattavien tavoitteiden asettaminen, tehokkuus ja tuotos-perusteisuus korostuvat myös
oman yliopistomme puheessa ja näkyy toiminnassa. Organisaatio
valjastetaan ulkoisen hyvän tavoitteluun ja ihmiset välineellistetään sen
saavuttamisessa. Tärkeintä on arvostus ja maine kansainvälisillä yliopistomarkkinoilla.

Omasta mielestäni tavoitteessa sinänsä ei ole mitään vikaa. Sanoohan
MacIntyrekin, että ”myös ulkoisesti hyvät asiat ovat aidosti hyviä” ja että
”kukaan ei voi tyystin ylenkatsoa niitä olematta hieman tekopyhä.”
(MacIntyre 2004, 231) Kyllä minäkin haluaisin palkkaa, joka riittäisi
perheellisen ihmisen elämiseen, tai aseman, jossa en olisi lapsen lailla
riippuvainen lähipiiristäni. Omasta mielestäni vain keinoissa tavoitteen
saavuttamiseksi voi olla vikaa, sillä pahimmillaan ne riistävät tutkijoilta
mahdollisuuden saavuttaa tutkimukselle sisäisesti hyviä asioita, mikä ”on
luonteenomaisesti hyvä asia koko tuohon käytäntöön osallistuvalle
yhteisölle” (MacIntyre 2004, 225).
Nyt, tällä hetkellä, voin kuitenkin sulkea silmäni tältä asialta. Edessä on
monta armollista vuotta väitöskirjatutkimukseni parissa. Koska jatkoopiskelijana en ole täysivaltainen jäsen tai toimija tiedeyhteisössä (vrt.
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esim. Wahlstedt 2010), koen oikeudekseni myös ottaa etäisyyttä tiettyihin
asioihin. Voidaan sanoa, että olen sekä suojassa että syrjässä poliittiselta
taistelulta. Seuraavien vuosien aikana voin tarkkailla, mihin suuntaan
yliopistot kehittyvät, ja miten oma kehittyvä tutkija-identiteettini ja
praksikseni sopivat yhteen sen kanssa.

Sillä välin jatkan omaa kamppailuani itseäni lähempänä olevien asioiden
kanssa. Yhtäältä rimpuilen kahden, toisiaan repivän identiteetti-roolin
välillä.

Toisaalta

pohdin

niitä

mittapuita,

joilla

haluan

omaa

kompetenssiani kasvattaa. Kantelinen & Korpiaho (2009) ovat tutkineet
jatko-opiskelijoiden ammatti-identiteetin muodostumista jatko-opintojen
aikana. He sijoittavat jatko-opiskelijat kahden akateemiseen työhön
kuuluvan osa-alueen, tutkimuksen ja koulutuksen, välimaastoon, ja
hahmottavat siellä erilaisia akateemisia käytänteitä, joihin jatko-opiskelijat
yksilökohtaisesti osallistuvat. Tällä tavoin he pyrkivät kuvaamaan niitä
ristiriitoja, joita jatko-opiskelijat ovat omassa väitöskirjatyössään kohdanneet. Minun identiteetti-ristiriitani kilpistyy kysymykseen siitä, identifioidunko jatko-opiskelijaksi vai työtä tekeväksi tutkijaksi.

Työtehtäväni sinänsä

sallisivat minun kehittää

vahvaakin tutkija-

identiteettiä, mutta yliopiston hallinnolliset rakenteet, palkkaus ja
yliopistoon juurtunut retoriikka kahlitsee minut opiskelijan rooliin. Voidaan toki kysyä, mitä väliä sillä oikeastaan on, koenko itseni jatkoopiskelijaksi vai työtä tekeväksi tutkijaksi? Sillä on kuitenkin väliä minulle,
koska se aiheuttaa identiteetti-ristiriitaa ja murtaa minä-kuvaani. Sillä on
väliä siksi, että työn tekeminen jatko-opiskelijana ei mahdollista minulle
tällä hetkellä sellaista ammatti-identiteettiä, johon voisin samaistua.
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Ratkaisua

dilemmaan

ei

ole.

Jatko-opiskelijoiden

työ

on

täynnä

identiteetti-ristiriitoja kuten Kantelinen ja Korpiaho (2009) osoittavat.
Tämä on minun ristiriitaisuuteni ja selitän sitä iälläni. Koin itseni
opiskelijaksi 90-luvulla perustutkintoa tehdessäni. Tämän jälkeen olen
toiminut 10 vuotta työelämässä jättäen jälkeeni opiskelija-identiteettini ja
rakentanut tietoisestikin vahvaa ammatti-identiteettiä asiantuntijana,
johon nivoutuu olennaisena osana ikään ja elämäntilanteeseen liittyviä
elementtejä omasta minä-kuvastani. Indentiteettitrippi takaisin opiskelijaksi on vaikea, ellei jopa mahdoton.

Yliopistotyö näyttää asettavan myös tietynlaisen identiteetti-tienhaaran
etenkin nuoremmille tutkijoille. Se liittyy läheisesti niihin mittapuihin,
joita työllemme asetetaan ja joita itse sille asetamme. Se lienee ilmeistä, että
tutkimuksen mittapuut yliopistossa ovat erilaiset kuin konsultointipalveluja tarjoavassa yrityksessä yksityisellä sektorilla. Mutta kun
yliopistossakin tehdään monenlaista tutkimusta ja mittapuut tuntuvat
erilaisilta. Yhtenä tällaisena selkeänä tienhaarana näyttäytyy minulle
valinta perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä. Tuntuu kuin
jo aloittelevankin tutkijan täytyisi ”valita puoli” ja päättää, kummalle
uralle lähtee. Mittapuut määräytyvät valinnan mukaisesti.
Kolmas ja tämän esseen viimeinen näkökulma kehittyvään tutkijaidentiteettiini linkittyy kysymykseen kansainvälisyydestä, joka niin ikään
asettaa mittapuita omalle työlleni. Yliopistossamme ihannoidaan kansainvälisyyttä ja edellytetään mm. julkaisemista kansainvälisissä huippulehdissä. Tämä vaatii kuitenkin erinomaista englanninkielen taitoa. Mutta
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kun me olemme suomalaisia ja erinomainen kielitaitomme, ainakin
minulla, koskee suomen kieltä. Kriisin paikka tämä on siinä mielessä, että
tutkijoina me voimme olla ainoastaan niin hyviä, kuin mitä kykenemme
tutkimuksestamme kirjoittamaan. Oma tutkimukseni, mikäli kirjoitan siitä
englanniksi, on parhaimmillaankin vain keskinkertaista, mutta jos saan
kirjoittaa siitä omalla äidinkielelläni – kuten amerikkalaiset, englantilaiset,
australialaiset ja monet muut saavat tehdä – uskon, että tutkimuksellani on
mahdollisuus yltää jopa erinomaiselle tasolle. Suomen kielellä kirjoittavaa
tutkijaa tuskin kuitenkaan pidetään kovinkaan erinomaisena. Minulle ja
minunkaltaisilleni tutkijoille on siten varsin keskeistä se, minkälaisia
rakenteellisia ratkaisuja tulevaisuuden yliopistoomme kehitetään tämän
kieli-kysymyksen ympärille. Voimmeko me edes yrittää rakentaa sellaista
ammatti-identiteettiä, johon liittyy tunne siitä, että olemme erinomaisia
työssämme, vai joudummeko tyytymään keskinkertaisuuden tavoitteluun,
jossa olemme kielivammaisuutemme vankeja?
Tässä esseessä olen etsinyt omaa ammatti-identiteettiäni menneisyyteni,
oman tarinani, kautta ja pyrkinyt kuvaamaan sitä tavalla, jossa politiikka ja
moraali kietoutuvat yhteen. Toivon tarjonneeni jonkinlaisen ymmärryksen
siitä, minkälainen ihminen olen tutkijana; miksi olen tullut tekemään tätä
työtä ja mihin sillä pyrin, mutta myös, minkälaisia ristiriitoja siinä
ammatti-identiteettini kannalta koen. En liene poikkeus akateemisessa
maailmassa. Omaa polkuani on ohjannut se arvoperusta, jonka akateemisen työn tekijät laajemminkin jakavat ja joka heitä vie eteenpäin (esim.
Åkerlind 2005). Mutta entä tulevaisuus? Tarjoaako tulevaisuuden yliopisto
mahdollisuuden tehdä tutkimusta hyveiden jäljillä?
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Oman praksiksen etsintää kirjoittamisen kautta
Paula Linna

Johdanto
Olenko aina halunnut tutkijaksi tai toimijaksi akateemiseen maailmaan?
Tähän kysymykseen ei ole yksinkertaista vastausta. Vaikka suunnaton
tiedonjano ja uteliaisuus ovat aina olleet osa elämääni jo lapsuudesta
lähtien, on valintojani kuitenkin ehkä enemmän ohjanneet seuraavat
periaatteet: sen mitä teen, tulee olla merkityksellistä muillekin kuin
itselleni, haluan jatkuvasti uusia haasteita kyllästymisen estämiseksi ja
samalla, pitäisi nauttia siitä mitä ikinä teen. Tässä esseessä pohdin kuinka
nykyisessä valintatilanteessani - jatko-opiskelijana ja projektitutkijana
akateemisessa maailmassa - koen, että pystyn itselleni asettamani tavoitteet saavuttamaan. Tähän kysymykseen en pysty vastaamaan ilman, että
mietin asioita hieman ajassa taaksepäin, mutta on myös tarpeen pohtia
kysymyksiä omaan tulevaisuuteen liittyen.
Jo lapsena olin hyvin utelias eri asioita kohtaan, harrastuksia oli laidasta
laitaan; itsepuolustuksesta taitoluisteluun ja järjestötoimintaan. Lukiossa
sama tahti jatkui, mutta harrastukset aika ajoin kärsivät suorittaessani
kursseja paljon päälle vaaditun määrän: kaksi ylimääräistä kieltä, laajan
matematiikan, filosofian ja psykologian kurssit. Yliopistossa myös
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innostuin tekemään kaksi maisterin tutkintoa kerralla. Joku voisi nopeasti
sanoakin, ettei pidä ihmeenä minun päätymistäni jatko-opiskelijaksi. Itse
koen kuitenkin, ettei valintojani ole ohjannut mikään mekaaninen
suorittaminen, vaan aito halu löytää oma paikkani siinä ”elämässä”, jonka
olen itselleni asettanut päämääräksi.

Yksi mielenkiinnon kohteistani, joka on aina säilynyt, on koskenut
kehitysmaita ja köyhyyden problematiikkaa. Tämä mielenkiintoni on
ilmennyt eri tavoilla elämässäni, esimerkiksi jo yläasteikäisenä olin
mukana UNICEFin toiminnassa, yliopistossa luin kehitysmaatutkimusta ja
olin työharjoittelussa Intiassa. Tämän jälkeen ajauduin hieman kauemmaksi tästä kentästä palkkatyöni kautta, mutta tällöin osallistuin taas
aktiivisemmin järjestötoimintaan. Tämän jälkeen lähdin YK-hommiin
Vietnamiin ja tuntui, että haluan jatkaa näiden asioiden parissa, mutta en
kokenut kansalaisjärjestöjen

toimintaa

tarpeeksi

tehokkaaksi,

vaan

kaipasin enemmän liiketoimintalähtöistä toimintatapaa. Eri vaihtoehtoja
selvittäessäni ajauduin tähän ”Base-of-the-pyramid” (BoP) -ajatteluun, ja
huomasin, että Helsingin kauppakorkeakoululla (nyk. Aalto-yliopisto)
tehdään siihen liittyvää hyvin arvostettua ja mielenkiintoista tutkimusta.
BoP-lähestymistavan perusajatus on se, että vähävaraisille markkinoille
suunnatuilla tuotteilla, palveluilla ja liiketoimintamalleilla, jotka on
suunniteltu jonkin köyhyysongelman ratkaisemiseksi, voidaan taloudellisesti kannattavalla tavalla vähentää köyhyyttä. Positiivisesta asenteestani
huolimatta en toki usko, että BoP-liiketoiminta ratkaisisi globaalin
köyhyyden ongelmaa kokonaisuudessaan. Enemmänkin koen, että sen
kautta

saadaan

uusia

toimijoita

houkuteltua
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mukaan

köyhyyden

vastaiseen taisteluun – ja yrityksille samalla tarjotaan mahdollisuus tehdä
kannattavaa liiketoimintaa.

Motiivi työlleni ja mihin omassa työssäni pyrin
Motiivit

omalle

työlleni

ovat

tavallaan

hyvin

poliittiset;

haluan

tutkimukseni kautta ennen kaikkea ottaa osaa tärkeään globaaliin
ongelmaan, eli köyhyyteen. Uskon vahvasti – ainakin vielä tässä vaiheessa
elämääni, että tekemälläni työllä on merkitystä. Juuri tämä aspekti kiehtoo
itseäni ja innostaa nykyisessä työssäni. Koen tämän BoP-tematiikan
akateemisessa maailmassa siinä mielessä erittäin ”mukaansa tempaisevaksi”, että työtä tehdään hyvin tiiviisti ei-akateemisten toimijoiden
kanssa. BoP-tutkimuksen parissa minua kiinnostaa olla luomassa myös
uudenlaista tutkimusotetta, sillä tosiasia on, että ns. perinteiset menetelmät
tehdä tutkimusta eivät välttämättä ole soveltuvia BoP-tutkimukseen.
Tavoitteenani on ”bourdieumaisesti” olla mukana luomassa jotain uutta
tapaa tehdä tutkimusta BoP-alueella, ehkä ottaa riskejäkin ja kokeilla uusia
menetelmiä.

Positiivista,

ja

motivoivaa

tutkimuksen

teolle

on

se,

että

BoP-

lähestymistapa näyttää tuoneen aivan uusia toimijoita mukaan köyhyyden
vastaiseen taisteluun. Toivon toki, että kiinnostus ja toiminta ovat
kestävällä pohjalla. BoP-tutkijalle tämä vahva ja kasvava liike-elämän
kiinnostus tarkoittaa, että mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä on tarjolla
todella paljon. Tässä joutuukin tarkkaan miettimään mikä on se oma juttu,
johon haluaa keskittyä ja erikoistua; mikä on se oma fokusalue, josta
haluaa kirjoituksillaan viestiä muulle yleisölle, ja missä jutuissa haluaa olla
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muuten mukana. Fakta on, että tutkijan työssä kirjoittaminen on keskeistä.
Tämän takia oman työn motiiveista ja tavoitteista ei voi puhua sivuamatta
kirjoittamisen mielekkyyttä ja siihen liittyviä tavoitteita.

Väitöskirjaa valmistelevana jatko-opiskelijana minun on tarpeen miettiä
työni tavoitteita myös akateemiselta kannalta. Eli, seuraava luonnollinen
kysymys onkin ”Minkälaiseen työhön pyrin akateemiselta kannalta mietittynä?”
Osallistuin kevään 2010 aikana Organisaatiot ja johtamisen laitoksen
järjestämään julkaisuseminaariin. Eräällä kerralla keskusteltiin eri tavoista
suhtautua julkaisemiseen. Eräs tavoista oli ”publishing as voice” ja se tuntuu
soveltuvan niihin mietteisiin, joita on itselläni ollut. Professori Tienari
kertoi tähän liittyvän mm. maailmasta välittämisen ja tavoitteena olevan
löytää sellaiset tavat, joilla pystyy vaikuttamaan. Itse haluan uskoa siihen,
että tutkimustyölläni on merkitystä ja akateeminen julkaiseminen ei jää
vain pelkäksi ”paperikonemaiseksi” suorittamiseksi, vaan vasta artikkelin
julkaisun jälkeen alkaa sen ”myyminen” muualle. Toisaalta, luonnollisesti
kirjoittamiseen liittyy myös välineellinen näkemys, eli en haluaisi
tässäkään jättää artikkelia pelkäksi julkaisuksi, vaan pystyä sen pohjalta
myös

opettamaan

ja

luennoimaan

muillekin

ihmisille.

Lisäksi

julkaisuluettelohan on se myyntikortti, jonka kautta pystyy omaa
osaamistaan ja asiantuntemustaan tarjoamaan muille. Nimenomaan
akateemiseen tutkimuksen tekoon, motiivini ovatkin henkilökohtaiset
poliittiset syyt; haluan akateemisen tutkimuksen avulla kasvattaa omaa
kompetenssiani ja tulla asiantuntijaksi omalla alallani.
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Totuudesta ei pääse eroon, ja minun on tunnustettava, että vahvoista
motiiveistani huolimatta en, akateemisena pätkätyöläisenä, voi välttää
kokemasta ajoittain epävarmuutta omasta taloudellisesta tulevaisuudestani.

Epävarmuuden

vahvistusta

ja

uskonpuutteen

kollegani Hanna-Mari Aula

hetkinä

koen

saavani

(2010) esseen ajatuksista.

Analysoidessaan menneisyyden opintovalintojaan hän kertoo uskoneensa,
että ”hyville tekijöille löytyy aina töitä”.

Erilaisten yleisöjen tavoittaminen
Motiiveja omalle työlleni lähdin etsimään myös pohtimalla oman työni
yleisöä kysymällä itseltäni ”Miten määrittelen oman yleisön työlleni?”
Koenko, että yleisöäni ovat vain muut akateemikot ja tutkijat, vai onko
tutkijalla mahdollisuutta omilla kirjoituksillaan saavuttaa – ja liikuttaa –
suurempaakin joukkoa ihmisiä?
Akateemisen tutkimuksen tekijät saattavat keskenään vitsailla, että heidän
työllään ei ole lainkaan yleisöä ja artikkeleille ei löydy lainkaan lukijoita.
Tätä en itse koe kovinkaan kannustavaksi oman työn kannalta. Haluan – ja
minun on pakko – uskoa, että työni tulokset tavoittavat eri yleisöjä. Oman
yleisöni relevanttius liittyy jälleen BoP-ympyröihin. Olen iloinen, että ne
akateemista tutkimusta BoP-teemoista tekevät henkilöt, joihin minulla on
ollut tähän mennessä ilo tutustua, ovat erittäin kiinnostuneita tutkimuksestani ja kyselevät jo pelkkien artikkeliluonnosten perään. Koen sen,
että osaan nimetä henkilöitä, jotka todella ovat kiinnostuneita tutkimukseni etenemisestä, motivoivan itseäni ja antavan uskoa eteenpäin
ajoittaisen epämotivaation ja -varmuuden vallatessa mielen. Myös itse olen
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erittäin kiinnostunut vertaistutkijoideni töistä, ja mielenkiinnolla odotan
tulevan kesän muutamaa eri konferenssia ja millaisia papereita mielenkiintoisilta vaikuttavista abstrakteista on muovautunut.

Tiedostan myös haasteita. Uuden tutkimussuuntauksen tulisi herättää
myös ”valtavirran” kiinnostus, mikäli tavoitteena on vakiinnuttaa asema
tieteen sisällä. Luonnollisestikaan en voi ainoastaan omilla ponnistuksillani vaikuttaa siihen, kuinka BoP-tutkimussuuntaukselle tulevaisuudessa

käy,

mutta

olen

tämänkin

suhteen

optimistinen.

Oma

ponnistukseni on ollut se, että olen mukana esittämässä tutkimustuloksia,
en ainoastaan BoP-aiheeseen liittyvissä konferensseissa, vaan myös muilla
areenoilla. Kirjoittamisella on tässä erittäin tärkeä rooli; täytyisi onnistua
viestimään tuloksista mielenkiintoisella ja tutkimuksellisesti laadullisesti
korkeatasoisella tavalla. Vahva uskoni ja kiinnostukseni tutkimusaiheeseen auttanee tässä, ja jaksan tarvittaessa ”painaa pitkää päivää”.
Kuitenkaan en koe, että kirjoitusteni ja tutkimukseni yleisö on vain
akateemista. Itseäni kiinnostaa tutkimuksellani tarjota uutta tietoa liikeelämän

toimijoille

siitä,

kuinka

harjoittaa

menestyksellisesti

BoP-

liiketoimintaa. Haluan uskoa, että tutkimukselleni löytyy kysyntää myös
akateemisen maailman ulkopuolelta, ja tämä liittyy juuri siihen omaan
asiantuntijuuteeni, jota haluan tutkimuksellani kasvattaa. Haasteena tässä
on mielestäni tiedonjalostaminen, sillä en usko akateemisen artikkeleiden
tavoittavan liike-elämän toimijoita. Kuinka minä pystyn viemään omia
kirjoituksiaan ulos akateemisista piireistä? Tai pystynkö löytämään jonkin
muun keinon, jolla viestiä ja käydä dialogia ei-akateemisten toimijoiden
kanssa?
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Pohdin myös sitä kuinka paljon tutkija voi tehdä erilaisia rajanylityksiä
ilman, että menettää uskottavuuttaan akateemisessa piirissä. Muistan
erään,

jo

edesmenneen,

suomalaisen

politiikan

tutkijan

sanoneen

haastattelussa, että hänen mielestään politiikan tutkijan tulee jossain
vaiheessa itsekin edes jollain tapaan osallistua politiikkaan, jotta todella
tuntee ilmiönsä. Kuitenkin, kuinka syvälle voi mennä menettämättä
ulkopuolisen tarkkailijan roolia? Politiikan tutkijalle tällaista ”semiaktiivisuutta” voisi mielestäni olla ehdokkaaksi asettuminen vaaleissa
(ilman realistista toivoa läpipääsystä). Mikä voisi olla vastaava menetelmä
liike-elämän tutkijalle? Omassa BoP-piirissäni olen tutustunut muutamaan
akateemikkoon, jotka oman tutkimuksensa lisäksi ovat konkreettisesti
edistämässä myös ei-akateemisella toiminnallaan BoP-ihmisten asemaa.
Molemmat näistä henkilöistä ovat perustaneet sosiaalisen yrityksen, jonka
tarkoituksena

on

edistää

paikallisten

BoP-ihmisten

elinolosuhteita

välittämällä heidän palveluitaan ”vauraille länsimarkkinoille”. Vaikuttaakin siltä, että BoP-piireissä ihmiset ovat erittäin sitoutuneita tutkimaansa
asiaan. Mielestäni globaalin köyhyyden problematiikka onkin sellaista,
ettei sitä voi tutkia etäisesti, vaan on oltava aitoa käytännön kokemusta,
jotta ymmärtää paremmin tutkittaviensa maailmaa. Itse olen erittäin
innostunut etsimään itselleni jonkin sellaisen konkreettisen keinon,
akateemisen

tutkimuksen

lisäksi,

jonka

kautta

pystyisin

kokonaisvaltaisemmin edistämään köyhyyden vastaista taistelua myös
omassa elämässäni.
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Osaamisen ja taitojen kartuttaminen
Eräs hyvä ystäväni työsti väitöskirjaa useamman vuoden, mutta jätti
projektin kesken, koska hän halusi turvatumman tulevaisuuden. Hän on
korostanut, että tykkää tutkimuksen tekemisestä ja kirjoittamisesta, mutta
ei siitä, että niin paljon aikaa kuluu aina uuden rahoituksen järjestämiseen.
Lisäksi hän koki, ettei tutkijan työtä arvosteta ulkopuolella. Tällä hetkellä
hän toimii eräässä pörssiyhtiössä asiantuntijatehtävissä, mutta sanoo, että
tutkijan työ oli hänelle sinällään paljon haasteellisempaa ja hän oppi paljon
sellaisia taitoja, joita ei nykyisessä työssään pysty käyttämään. Toisaalta,
nykyinen vakituinen ja tiettyyn kellon aikaan sidottu työ mahdollistaa
hänelle rentouttavan vapaa-ajan viettämisen. Tämän hyvän ystäväni
kanssa olen paljon pohtinut akateemisen työn luonnetta ja kuinka ns.
markkinoida sen monipuolisuutta ja vaativuutta ulkopuolisille. Yhdessä
pohdimmekin näitä tutkijan töissä karttuvia taitoja, joita ulkopuoliset tahot
eivät välttämättä arvosta. Listasimme esimerkiksi seuraavia: työskentely
paineen ja epävarmuuden alla, kirjoittamis- ja esiintymistaidot sekä omalla
äidinkielellä kuin englanniksi, tutkimuksen tekemisen taidot, projektinhallinta, kokonaisuuksien hallinta – ja luonnollisesti jatkuvasti lisääntyy se
oma asiantuntijuus tutkittavasta aiheesta.
Positiivisesta luonteestani huolimatta koen aika ajoin lannistavaksi sen,
että myös itse olen saanut ulkopuolisilta masentavia kommentteja tutkijan
työstä. Ulkopuolisilla vaikuttaa olevan se pinttynyt näkemys, että tutkijan
työtä tehdään, mikäli muuta ”oikeaa työtä” ei pystytä saamaan. Eräs
ystäväni on heittänyt, että ainahan hänkin voi alkaa jatko-opiskelijaksi,
mikäli työttömyys uhkaa. Olen yrittänyt näille henkilöille muutaman
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kerran sanoa, että itse asiassa (Helsingin) kauppakorkeakouluun on
suhteellisen vaikea päästä sisään ja jo sitä voi pitää saavutuksena. Mutta,
myöhemmin olen ajatellut, että antaa heidän pitää näkemyksensä ja itse
keskityn omaan työhöni. Silti, en voi olla miettimättä mistä tällainen
alentava suhtautuminen tulee ja pystyisikö (akateeminen) tutkimusyhteisö
nostamaan statustaan? Mitä voisimme tehdä toisin?
Arviot tulevaisuudestani akateemikkona?
Itselleni

siis

motiivi

toimia

tutkijana

pohjautuu

pitkälti

omaan

tutkimusaiheeseeni. Lähitulevaisuuden konkreettisena tavoitteena on
saada väitöskirja tehtyä. Toivon, että väitöskirjalleni löytyy lukijoita sekä
akateemisista piireistä kuin myös muista toimijoista, jotka toimivat BoPliiketoiminnan parissa. Koen, että pystyn myös itse vaikuttamaan siihen,
miten yleisö tavoittaa väitöskirjani. Kirjoittajana on minun itseni vastuulla
tehdä siitä houkutteleva ja mielenkiintoinen. Ja voinhan tässä muutaman
vuoden ajan ”markkinoida” sitä ja herättää kiinnostusta tutkimustani
kohtaan eri yleisöjen parissa. Näin ollen en halua tehdä väitöskirjaani ns.
”paperikoneena”, vaan haluan suhtautua prosessiin kuin matkaan: se
tarjoaa uusia kokemuksia itselleni, olen hyvää seuraa matkatovereilleni ja
dokumentoin mielenkiintoista materiaalia ulkopuolisillekin. Itse uskon,
että on osittain tutkijan omalla vastuulla kuinka hyvin hän saa tavoitettua
eri yleisöjä omalle tutkimukselleen ja kirjoituksilleen. Mikäli haluaa saada
näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, on pakko lähteä pois ”tutkijan kammiosta”
ja jalkauduttava ”kansan piiriin”, etsiä tutkimusaiheita, jotka kiinnostavat
muitakin kuin vain itseään. Lisäksi on puhuttava omasta tutkimuksestaan
erilaisilla areenoilla ja tätä kautta herätettävä kiinnostus. Tämän jälkeen on
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minun omista taidoista kirjoittajana kiinni, saanko sen herätetyn
mielenkiinnon vangittua, kun lukija tarttuu tutkijan lopputyöhön, eli
johonkin kirjalliseen tuotokseen.

Sainko tämän esseeni kautta määriteltyä itselleni kuinka suhtaudun itse
tutkijan työhön?

Mielestäni tutkijan työn voi nähdä joko erittäin

stressaavana tai joko äärettömän palkitsevana ja vapauttavana. Stressaavaksi voi kokea sen, ettei mitään varmuutta ole, mutta toisaalta eihän
mikään työ ole täysin pysyvä. Vapauttavaa ja palkitsevaa puolestaan on se,
että omaa asiantuntemustaan pystyy jatkuvasti kehittämään omia
intressejä vastaavaksi ja välillä poikkeamaan sivuraiteille. Voi itse valita
minkälaisten asioiden kanssa parissa työskentelee ja missä roolissa.
Itselleni olennaista on kytköksen säilyttäminen eri BoP-liiketoiminnan
parissa toimiviin tahoihin kuin myös niihin vähävaraisiin ihmisiin, joita
viime kädessä haluan uskoa työlläni palvelevan.
Aloittelevaa jatko-opiskelijaa kehottaisin miettimään tarkkaan omaa
tutkimusaihettaan ja tavoitteitaan. Väitöskirjan saattaminen alusta loppuun on pitkä prosessi, ja väistämättä eteen tulee tilanteita, jolloin usko
meinaa loppua. Tärkeää on, että oma tutkimusaihe on sellainen, johon
tuntee edes intohimoa. Toisaalta, intohimoahan voi tuntea myös itse
suorittamista kohtaan ja tähänkin akateeminen maailma voi olla sopiva,
mikäli valitse ”paperikonemaisen” toimintatavan itselleen.
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Vierailla mailla kirjoittamisen tärkeydestä taiteen kentässä
Cecilia von Brandenburg

Johdanto
Työ ja opinnot täyttävät elämäni. Ponnistelen itseni äärirajoille voidakseni
edetä väitöskirjan teossa itse itselleni asettamani tiukan aikataulun
mukaisesti. Unohdan usein nopeasti päämäärään pyrkiessäni, kuinka
hitaasti kaikki kuitenkin todellisuudessa etenee. Minun on kirjoitettava
jokainen sana. Jokainen lause (kuten nyt tätä kirjoittaessani) on kokeiltava,
sovitettava, muutettava, muokattava ja hiottava moneen kertaan ennen
kuin se saa jäädä osaksi tekstiä.
Kärsimättömyyteni tekstin hitaaseen syntymiseen voittaa kuitenkin kiintymys itse kirjoittamisen tapahtumaan. Kirjoittaminen hidastaa kaiken
kiireen. Ja vaikka eteneminen on vaivalloista, pääsee syntynyt valmis teksti
usein yllättämään minut. On itse asiassa ihmeellistä, kuinka kirjaimet ja
sanat ylipäätään muodostavat ajatuksia ja lauseita.

Olen kirjoittaessani keskustelusuhteessa itseeni, me teksti ja minä, muodostamme dialogisen suhteen toisiimme. Kirjoittaminen mahdollistaa
minulle oman ymmärrykseni jäsentämisen tarinan kautta. Kuvataidekasvatuksessa kirjoittamiselle suodaan yhä enemmän ja enemmän
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vapauksia. Alallamme akateeminen väitöskirja ei tarkoita enää askeettisen
totista tyyliä, joka ”koettaa vakuuttaa lukijan siitä, että nyt puhuu
vakavasti otettava tiedemies” (Hämäläinen 2003, 65, lainaa Karistoa 1998,
71). Vapauksien myötä kirjoittamiselle tulee kuitenkin uusia esteettisiä
vaatimuksia, jotka saavat väitöskirjantekijän epävarmaksi. Kirjallisen
ilmaisun osuus on tutkimuksessa jatkuvasti korostunut ja se luo uusia
haasteita alamme tutkijoille. Vaikeudet väitöstöiden kirjoitustapojen
etsinnässä koskettavat yhtä hyvin kollegoitani kuin minua. Esille
saattamisen prosessi siirtyy uusien kirjoitustapojen myötä kuvallisesta
kielelliseen. Akateemisen kenttämme tutkija saattaa harhailla tässä
prosessissa enemmän tai vähemmän eksyksissä, sillä hän on diskurssissamme tottunut sanontaan: ”taide pakenee sanallisen ilmaisun tuolle
puolen”. Nyt kirjoittamisesta näyttää kuitenkin muodostuneen alallamme
välttämätön paha, josta tutkijoiden on suoriuduttava tavalla tai toisella.
Itse kirjoitan esseitä, artikkeleita, raportteja ja erilaisia muita julkaisuja.
Kirjoitan ensiksikin siksi, että pidän kirjoittamisesta. Toiseksi kirjoitan,
koska se on minusta tärkeää. Osa teksteistä syntyy tilaustyönä, mikä
sisältää sopimuksen tekstien julkaisemisesta sellaisilla foorumeilla, joissa
niitä myös luetaan. Nuo foorumit ovat usein perinteisen taiteen kentän
ulkopuolella ja mahdollistavat meidän äänemme kuulumisen myös
laajemmin oman alan diskurssien ulkopuolisella, yhteiskunnallisella
tasolla.

Tarkastelen

tässä

esseessä

omaa

akateemislähtöistä

kirjoittamalla

toimimistani aktiivisena yhteiskuntaan vaikuttamisen mahdollisuutena.
Kyseenalaistan kirjoittamisen epämiellyttävän pakon väittämällä, että
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kirjoittamisesta voi myös nauttia. Pohdintani fokuksessa on kysymys
kielletystä maasta: harhailenko muualta koulutukseni hankkineena ja
Taideteolliseen korkeakouluun vastatulleena liian kaukana kuvataidekasvatuksen alan tutkimuskirjoittamisen perinteisestä kentästä, käytännöistä ja ”akateemisesta yhteisymmärryksestä”? Pohdin lisäksi, voidaanko
kirjoittamiseni muilla foorumeilla ymmärtää transgressiona, eli sellaisena
ylisiirtymisenä, ”joka rikkoo jotain kirjoittamatonta sääntöä, moraalista
periaatetta tai muuta vastaavaa” (Saarnivaara 2003, 12). Kysyn myös,
auttaako kaiken tämän reflektointi minua itseäni ymmärtämään omaa
missiotani aktiivisesti kirjoittavana akateemisena toimijana.

Vastatulleen harhaileva habitus
Olen tullut hiljattain takaisin Suomeen ja opiskellut aiemmin ulkomaisessa
taideyliopistossa. Vastatulleenakin määrittelen itseni ainakin osittain
akateemisesta

yhteisöstä

muodostuvan kentän sisälle, mutten

ole

vakuuttunut, näkevätkö muut minut samalla tavalla. Huomaan toisaalta
myös itse kyseenalaistavani käsitykseni kentällä olosta ja kentän
määrittelystä, sillä tiedän muualla ja toisella tavalla taideopintoni tehneenä
kantavani mukanani outouden leimaa.
Tunteenomainen kastautuminen yhteisöllisyyteen, jakamiseen, arvostukseen asioiden kantamisesta saattaa olla arvoton muiden silmissä, sillä se
suhteutuu kuitenkin vain, ja ainoastaan minun omaan mittakaavaani. Oma
kokemukseni jää kaikessa pienuudessaankin ainoaksi, mihin voin luottaa
ja on siksi arvokas. Toimin, kuten olen ennenkin toiminut, koska en ole
vielä oppinut uuden kentän sääntöjä. En ole itse vielä tottunut, eivätkä
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muutkaan ole tottuneet minuun. Hahmotanko kaikkea ympärilläni
tapahtuvaa eri tavoin kuin muut, näenkö asiat (vieläkin) uusin silmin?

Ihmisten on vaikeaa irtautua elettyjen kokemusten synnyttämistä tavoista
tehdä havaintoja ja antaa havainnoille merkityksiä. Yleensä me toistamme
tulkintatavoissamme jotain aiemmin omaksuttua. Toimimme samoin kuin
olemme aina tottuneet (habitude) toimimaan. Tämä koskee myös
akateemista yhteisöä toimijoiden kenttänä. Oletan kentällä vallitsevan
kokemuksen olevan mahdollista ainoastaan niille, jotka jo ovat vakaasti
kentällä sisällä. Toimijat ovat oppineet kentän säännöt ja omaksuneet ne
itselleen. He eivät ole enää vastatulleita.
Pohdin, kuinka tämä kaikki tapahtuu omassa akateemisessa työyhteisössäni. Miten tutkijoiden suhtautumistavat, uskomukset ja asenteet
muuttuvat? Kuinka he oppivat tämän sosiaalisen maiseman tavat? Kenties
akateemisella kentällä vallitsevaa peliä on vartioimassa pelaajia, jotka
arvioivat vastatulleita. Uusi tulokas on opetettava kentän ehdoille.
Säännöt omaksuva tulee hyväksytyksi, muutoksiin oppimaton harhailija
saattaa osaamattomuuttaan ylittää ja altistaa itsensä (tarpeettomasti?)
varsin suurille riskeille.

Pelin säännöt ja vapaus
Akateemisesti hyvä työ voidaan nähdä yhteisenä toimijuutena, yhteisten
arvojen puolesta toimimisena, joka voittaa kilpailullisuuden kokemuksen.
Akateeminen työ on itsessään inhimillistä ja siihen kuuluu sekä
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epävarmuuden tunnetta että ulkoisia paineita. (Mäntylä & Päiviö 2005, 55–
64)

Sanotaan, että vastatullut voi tuoda uusia näkökulmia työyhteisöönsä, sillä
hän ei ole vielä oppinut talon tavoille ja tekee siksi asioita eri tavalla.
Vastatullut törmää kuitenkin eräänlaiseen muurin tunnistamisprosessiin,
josta hänen on selviydyttävä. Muuri muodostuu tavoista ja tottumuksista,
jo olevasta, sekä olevaisen avoimuudesta muutoksille. Aluksi tuoreet
näkökulmat innostavat ympärillä olevia. Kohta ystävällisyydessä on
mukana koetteleva suhtautumistapa, halu päästä perille vastatulleen
näkökulmista asioihin. Näkökulmat toimivat mittatikkuina. Ne vaikuttavat siihen, mihin leiriin kentänpelaajan osaan vastatullut myöhemmin
asettuu tai asetetaan. Vastatulleen annetaan siis olla vapaudessa, mutta
vain hetken. Pian säännöt sitovat vapauden ja pakottavat toimimaan
tavalla, jotka muut hyväksyvät. Jääkö lopulta leirien ja pelaajien välimaastoon kohtaamisen tilaa, joka antaisi mahdollisuuksia muutoksen
esilletulolle?
Vaikka pelikenttä on osaltaan muodostunut pelaajien tahdosta riippumattomalla tavalla, on siihen kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa. Peliä, ja
sen mukanaan tuomia valtasuhteita voidaan muuttaa (Bourdieu 1998, 40).
Bourdieu (1998, 36-37) toteaa

muutoksen havainnoinnin vaativan

näkemisen kykyä, pelisilmää. Aktiivisten kentän toimijoiden joukossa on
aina pelisilmän omaavia pelaajia, jotka osaavat arvottaa ja uudistaa kenttää
habituksen luoman käytännöntajun mukaisesti (Bourdieu 1998, 131-140).
Muutokseen tarttumisen mahdollisuus vaatii siis jo kentällä oloa,
varmuutta siitä, että on mukana pelissä. Habitus voi näin ymmärrettynä
66

myös luoda etäisyyttä opittuun ja omaksuttuun sekä tuoda mukanaan
näkemystä siihen, kuinka asioita parhaiten voisi muuttaa. Pelisilmän
omaavat ovat ”vanhoja konkareita”, jo kentän perin pohjin tuntevia.

Harhailijana saatan kuitenkin statukseni vaarantaen valita toisin, päätyä
vapaalle tielle, irti tavoista ja tottumuksista. Hullunrohkeana päämääränäni on nähdä sekä omien, että akateemisen yhteisöni tottumusten
rajojen taakse. Suunnistan tuntemattomille maille, rajalle eri kenttien
väliin.

Vaarallisia rajan ylityksiä
Sosiaalinen tiedonintressi on varsin häilyvä käsite, joka hautautuu
diskursiivisten retoristen puheiden myllerryksiin. Valtavirrasta poikkeava
tutkija

joutuu

pitämään

puolensa,

neuvottelemaan

itselleen

tilaa.

Konventioista liian laajoille diskursiivisille harhateille kulkeutuminen
voidaan tuomita ei-tieteelliseksi toiminnaksi. Sallijat ja kieltäjät toimivat
portinvartijoina (opituilla) rajoilla. (Saarnivaara 2003, 20)

Joudun ylittämään vaarallisen rajan, jossa kirjoittamisen itseyteni kyseenalaistuu. Ministeriöiden ja muiden instituutioiden raporteissa kirjoitukseni
kulku

muuttuu

persoonattomaksi,

normitetuksi

”jargoniksi”. Olen

siirtynyt oman kenttäni ulkopuolelle, vieraan maan rajalle, jossa korkeaarvoiset tahot edellyttävät tekstini olevan huomattavasti kankeampaa,
normitetumpaa, kuin miten se meidän taidekasvatuksen alamme omassa
tutkimuskirjoittamisessa ilmenee.
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Kutsun ministeriödiskurssien kenttää diskursiiviseksi transgressioksi,
johon vielä keskeneräisenä ilmenevä missioni minua pakottaa. Näen,
kuinka kirjoituksiani latistetaan, väännetään ja kuoletetaan. Olen ylittänyt
rajan enkä tiedä, onko minut jo leimattu niin, ettei minulla ole paluun
mahdollisuuksia. Saarnivaara (2003, 14) kuvaa transgressiota siirtymisenä
”absoluuttisesti negatiiviseen tilaan”. ”Se on tila, josta meillä ei ole mitään
tietoa tai käsitystä. Sen äärimmäinen muoto on kuolema.”
Pohdin, onko ”joutumiseni” transgressioon oma valintani, jopa tottumukseni ja tapani toimia yhteiskunnassa. Kirjoitan ”yli kenttäni rajan”
silläkin uhalla, että autiomaahan on lähes turhaa kaataa vettä.

Kuten

missioni, myös itse kirjoittamiseni ilmenee aina jotenkin keskeneräisenä,
aina uudelleen itseään luoden. Kirjoittaminen kuuluu ranskalaisen
filosofin, Deleuzen (2007, 17) mukaan ”muodottoman ja keskeneräisen
alueelle”. Deleuze (2007, 17-18) kuvaa kirjoittamista tulemisen prosessina,
jossa ”tuleminen ei ole muodon saavuttamista (identifikaatio, imitaatio,
Mimesis)”, vaan enemmänkin ”ennennäkemättömiä vyöhykkeitä”. Tämä
voi mielestäni tarkoittaa ”ei-ennalta-määrätyn” tai ”ei-ennalta-nimetyn”
huomioimisen

tärkeyttä

omana

erityislaatunaan.

Kuvaus

sopii

kirjoittamisen ymmärtämiseen luovana toimintana, prosessiin heittäytymisenä, verhotun esille tuomisena.

Taipuisaa kirjoittamista?
Samaan aikaan, kun tutkijan kirjoittama teksti pyrkii luomaan jotain uutta,
se myös luo suhdetta jo tunnettuun. Kielellinen ilmaus ei ole vain
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yksilöllistä, vaan myös kollektiiviseen perinteeseen reflektoivaa. (Vadén
2003, 88)

Toisella tavalla kirjoittaminen vapauttaa tutkijan näkemään tutkimaansa
aihetta uusista näkökulmista. Kirjoittamisesta voi muodostua syvästi
henkilökohtainen toiminto, joka muokkaa ja kouluttaa tutkijapersoonallisuutta.

Taiteen

kentällä

kirjoittamisessa

painotetaan

usein

”kolmannen paikan” kielikuvaa, sillä kirjoittaminen voi parhaimmillaan
avata uuden kohtaamisen tilan, jossa myös eriävät mielipiteet sallitaan (ks.
Hannula ym. 2003, 47-48).

Deleuzen (2007, 17-18) mielestä kielen täytyy olla atleettinen, sen on
taivuttava kaarteisiin, hyppyihin ja sen on unohdettava suoran viivan
seuraaminen, sillä kielessä on kyse elämän paljastamisesta asioissa. Kun
asiat ovat taipuisia kielen alla, ne mahdollistavat vapauden ja vuoropuhelun. Hän toteaa kielen uudistuvan vain kiepsahtamalla kielen rajalle
tai jopa ylittäen oman rajansa. Nämä ylitykset eivät ole ”prosessin
keskeytyksiä, vaan seisahduksia, jotka ovat osa prosessia, kuten ikuisuus,
joka voi tulla ilmi vain tulemisessa, tai maisema, joka näyttäytyy vain
liikkeessä”(Deleuze 2007, 23).
Olen kirjoittamisen kokemuksessani samaan aikaan yksin ja yhdessä
muiden kanssa. Minulla on tarve koskettaa ja muuntaa nykyisyyttä
kirjoittamisen kautta. Kirjoitan, koska haluan vaikuttaa asioihin. Haluan,
että tekstejäni tulkitaan silläkin uhalla, että tulkinnat ovat kriittisiä,
leimaavia ja vääristeleviä. Tekstini eivät saa jäädä yhdentekeviksi. Pahinta
olisi, jos niitä ei luettaisi.
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Suoranta toteaa, ettei tutkivaa kirjoittamista pitäisi pelkistetysti ymmärtää
vain ”henkilökohtaisena odysseiana”. Kirjoittaminen on Suorannan (2003,
38) mukaan
”…kommunikaatiota

muille,

vaikka

ensisijainen

ymmärrysyhteys

syntyisikin itsen kanssa. Muille kirjoittamisen ajatukseen sisältyy myös
sosiaalieettinen vaatimus solidaarisesta tiedonintressistä teknisen ja
militaristisen ajattelutavan vastapainona. Kun muistaa kirjoittavansa
muille, saattaa tietää ettei ole koskaan yksin.”

Radikaali avoimuus
Hybridisaatio, risteytys on myös eräänlaista rajoilla toimista. Kirjoittaja
tähyilee kauas, kokeilee uutta ja pyrkii yhdistämään kahta toisilleen
tuntematonta ajatusmallia. Tutusta poikkeaminen hierarkkisten järjestysten kumoamisen kautta on tuttu aihe myös kuvataidekasvatuksen
diskurssissa. Kyseenalaistaminen, konventioiden sekoittaminen järkyttää
binäärisuhteeseen perustuvaa järjestystä vain tilapäisesti, vaikka risteyttäminen voikin toimia totuttuja ajatusmalleja muuntavana. (Saarnivaara
2003, 13)

Näen oman transgressiivisen kirjoittamiseni etenevän kuitenkin hybridisaatiota kauemmas. Kirjoittajan dilemmanani onkin sumussa kulkijan
osa. Näen kentän ja sen rajat, mutten näe kaikkea ollessani liian lähellä
kirjoittamistani. Kuljen kuilun reunalla näyttäessäni heikkouteni tulkitsijalle. Tekstini hipoo luvallisuuden ja normaaliuden rajoja. Se ei aja minun
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etujani, vaan pyrkii avoimuudellaan tuntuvaan muutosta aikaansaavaan
kosketukseen.
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III Tutkija, tavoitteellinen vaikuttaja?
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Projekti tutkijan kotina?
Markku Anttonen

Johdanto
Tarkastelen esseessäni projektitutkimusta yhtenä akateemisen tutkimuksen ja työn muotona. Projektitutkimuksella tarkoitan ensinnäkin
kehittävää tai soveltavaa tutkimusta, joka pyrkii saamaan aikaan
muutoksia osallistumalla käytännölliseen toimintaan, kuten liiketoiminnan
kehittämiseen tai ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Toiseksi tarkoitan
projektitutkimuksella tässä yhteydessä tutkimuksen rahoitusmallia, missä
Teknologian ja innovaatioiden edistämiskeskuksen TEKESin ja EU:n
kaltaiset institutionaaliset toimijat rahoittavat tutkimushankkeita yksin tai
yhdessä yritysten kanssa. Suomen akatemiaa ja muita akateemista
perustutkimusta tukevia säätiöitä en käsittele osana tätä rahoitusmallia.
Pohdin tekstissäni sitä, minkälaisia akateemisessa mielessä hyviä ja
tavoittelemisen arvoisia asioita projektitutkimus voi sisältää (McIntyre
2004).

Kerron

myös

hieman

siitä,

mikä

käsittääkseni

tekee

projektitutkimuksesta ja näistä tavoittelemisen arvoisten asioiden saavuttamisesta vaikeampaa tai helpompaa.
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Projektitutkimuksen arki – hajanaisia hommia tehtävien ryteikössä
Aloitan kirjoitukseni kuvailemalla projektitutkimuksen arkea - hajanaisia
hommia tehtävien päättymättömässä ryteikössä. On perjantai-iltapäivä ja
istun

työpöytäni

seurantalomaketta.

ääressä,

täytän

Seuraavaksi

intranetissä

tarkistan

tulossa

sijaitsevaa
olevan

työajan
tutkimus-

haastattelun teemoja. Muistan, että minun pitää pyytää lainassa oleva
nauhuri takaisin, jotta pystyn nauhoittamaan seuraavaksi maanantaiksi
sovitun haastattelun. Tämän jälkeen minun pitää päättää, miten
toteutamme meneillään olevassa tutkimushankkeessa tehdyn kyselyn
analyysin. Teemmekö sen itse vai pyydämmekö metodisesti osaavaa ja
ajallisesti ehtivää jatko-opiskelijaa? Entä toteutammeko kyselyn toisellakin
toimialalla? Samaan aikaan olen sekä erittäin innostunut että huolissani
abstraktin

perusteella

hyväksytyn

kesäkuisen

konferenssiesitelmän

kirjoittamisesta, kun pitäisi ehtiä tekemään loppuun jo hyväksytty kirjaartikkeli. Samalla mietin, että kesken on myös projektin sisäinen
väliraportti, sopimatta ovat seuraavaksi toteutettavat fokusryhmähaastattelujen ajankohdat ja henkilöt. Kirjoitan paperinpalalle edellä mainittuja
ja muita hankkeen tehtäviä, mietin kuka mukana olevista tutkijoista ehtii
tehdä mitäkin. Heistä jokaisella on muita samanaikaisia projekteja tai
opintoja

hoidettavanaan.

Joudun

kantamaan

osaltani

projektin

hallinnollisen vastuun, vaikka mieluiten keskittyisin tutkimuksen tekemiseen - aineiston keräämiseen, sen analyysiin ja tulosten pohdintaan.
Tämän ryteikön keskellä pääsen vielä helpolla. Vastaan ainoastaan yhdestä
projektista. Useat kollegani työskentelevät samanaikaisesti monissa
hankkeissa. Tutkimuksen teon käytäntöryteiköt kuuluvat toki kaikkeen
tutkimukseen, paitsi, että ehkä hallinnolliset velvoitteet ovat vähäisempiä.
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Yritän miettiä miten selviän näistä tehtävistä, kun haluaisin myös pohtia ja
kirjoittaa väitöskirjani johdantoa sekä hoitaa pois alta viimeiset jatkoopinnot. Enhän halua, että joudun selvittämään tohtorikoulutuskeskuksen
kanssa sitä, miksi jatko-opintoni eivät etene opinto-ohjelmassa esitetyssä
järjestyksessä ja aikataulussa. Tosin kaikki väitöskirjaan tarvittavat artikkelit on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi ja ne kaikki on kirjoitettu
niiden tutkimushankkeiden pohjalta, joissa olen työskennellyt ja tavalla tai
toisella yhteistyössä tutkijakollegoitteni kanssa. Ajatukseni karkaavat
käsillä olevasta työstä ja pohdin mistä saan rahoitusta väitöskirjan
viimeistelyyn ja sitä millaista rahaa se on - apurahaa, palkkaa vai jotain
aivan muuta? Mitä teen väitöskirjan jälkeen? Miten ja millä tavoin voisin
palata projektitutkimuksen pariin? Jos voin, onko se aina tällaista seuraavan hankkeen kehittämistä vielä edellistä tehdessä. Työskentelenkö
yhä vain projektikohtaisella sopimuksella, vailla toistaiseksi voimassa
olevan työsopimuksen luomaa turvallisuuden tunnetta ja illuusiota
jatkuvuudesta.
Joku voisi todeta, ja ystäväni ovat todenneet, että vaihda jo hyvä mies
työtä. Ongelma on vain se, että pidän työstäni ja siihen liittyvistä hyvistä
asioista, kuvailemastani tehtävien hajanaisuudesta ja työn epävarmuuksista huolimatta.
Kemikaaleja kartoittamassa
Miksi pidän työstäni projektitutkijana tai niin kutsuttua soveltavaa
tutkimusta tekevänä tutkijana? Kerron esimerkin, mitä tällainen tutkimus
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voi mielestäni parhaimmillaan olla. Teimme erään yrityksen kanssa Tekesrahoitteisessa tutkimushankkeessa kemikaalikartoitusta suuren joukkoliikennepalveluja

tarjoavan

organisaation

varikolla

Helsingissä.

Kokonaisuudessaan hankkeen tavoitteena oli tutkia, miten edellisessä
tutkimushankkeessa havaitsemiamme materiaalitehokkuuden liiketoimintamalleja

tai

niiden

ideoita

voitaisiin

viedä

käytäntöön.

Kemikaalikartoituksessa taasen selvitetään asiakasyrityksen (joukkoliikennepalvelut tässä tapauksessa) kemikaalien käyttöä, mitä kemikaaleja
ostetaan ja miten niitä käytetään, onko niiden määrää mahdollista
vähentää esimerkiksi poistamalla samaan käyttöön tarkoitettua eri
valmisteita tai voidaanko niitä korvata työ- ja ympäristöterveyden ja
turvallisuuden kannalta paremmilla kemiallisilla aineilla ja miten muuten
toimintaa voitaisiin tehostaa. Olimme kollegani kanssa mukana kartoituksessa

oppimassa,

mitä

se

on

käytännössä,

eli

oppimassa

ja

havainnoimassa asiaa, jota olimme tutkineet kirjallisuuden, haastattelujen
ja käsitteellisten pohdintojen avulla.
Kartoitus kesti kaksi työpäivää erinäisten valmistelujen (esimerkiksi
varikolla liikkumisen turvallisuuskoulutus) ja valmistelevien keskustelujen
lisäksi. Jälkeenpäin pidimme yhteisen purkutilaisuuden kartoituksen
tehneen yrityksen työntekijöiden kanssa. Kävimme lävitse kartoituksen
tuloksia ja keskustelimme havainnoistamme heidän työnsä suhteen.
Havainnoinnin tuloksia tarkemmin mieleeni on jäänyt muistikuva siitä,
miten toinen yrityksen työntekijöistä kertoi tulleensa tietoisemmaksi
työstään ja toimintatavoistaan ihan vain siksi, että olimme kulkeneet
mukana, tarttuneet purkkeihin ja kysyneet sekä heiltä että varikon
työntekijöiltä, miksi jotain tehdään niin kuin tehdään. Pidimme myös
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varikon työntekijöille tilaisuuden, missä kerroimme yhdessä kartoituksen
tehneen yrityksen kanssa havainnoistamme ja tuloksista - siitä, mitä hyvää
ja toimivaa olimme havainneet, ja siitä, mikä toimi ehkä paperilla vaan ei
käytännössä. Pyrimme

myös kuuntelemaan ja

keräämään heidän

näkemyksiään siitä, miltä havaitsemamme asiat vaikuttivat heistä,
pitivätkö ne paikkansa vai olivatko ne heidän mielestään jollain tavoin
virheellisiä. Tämäntyyppisen projektin tai yleisemminkin projektitutkimuksen yhteydessä voidaan varmaan puhua toimintatutkimuksellisesti
suuntautuneesta tutkimuksesta, vaikka se ei täytäkään lähestymistavan
tiukimpia määritelmiä. Esimerkin kaltaiset palvelut eivät sinänsä ole uusia
ja periaatteessa ne ovat hyvin yksinkertaisia. Tällä tavoin saimme hyvää ja
uutta empiiristä aineistoa siitä, miten ekotehokkuus voitaisiin paremmin
liittää osaksi tällaisia palveluita.

Tutkimushankkeen

aikana

havainnoin

lisäksi

erilaisia

huolto-

ja

kunnossapitokäytäntöjä, mutta tällöin ei mukana ollut samanlaista suoraa
kehittävää otetta. Yhtälailla opin niistä valtavasti tutkimusaiheestamme
materiaalitehokkuuden palveluista. Ajatuksenahan oli tutkia ja kehittää
palveluita,

jotka

tehostaisivat

tarkasteltavan

toiminnan

materiaali-

tehokkuutta (osana ekotehokkuutta) sekä ympäristö- ja työturvallisuutta.
Kävimme

kollegani

kanssa

myös

useita

ryhmäkeskusteluja

ja

haastattelimme yksittäisiä henkilöitä. Näin jälkeenpäin toivon, että olisin
voinut tehdä havainnointia ainakin osin ennen haastatteluja ja keskusteluja. Tällöin olisin saattanut pystyä keskustelemaan aiheesta syvällisemmin ja kysymään myös parempia kysymyksiä.
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Kartoituksessa havaittuja tutkimuksen hyviä
Yhdessä tekeminen ja siitä oppiminen
Samalla kun me olimme oppimassa niin myös yritys ja kartoitusta tekevät
työntekijät halusivat oppia meiltä, miten he voisivat muuttaa ja kehittää
työtapojaan

osallistuvan

havainnointimme,

aiemman

tutkimuksen,

haastattelujen ja keskinäisen pohdintojemme perusteella. Tämän vuoro tuli
kuitenkin myöhemmin, järjestämässämme yhteisessä keskustelussa. Kun
havainnoimme kartoitusta tekevän yrityksen ja työntekijöiden käytäntöjä,
havainnoimme myös liikennöitsijän kemikaalien käyttöön liittyviä käytäntöjä kartoitusta laajemmin. Tässäkin ajatuksena oli se, että keskustelemme
yhdessä tuloksista ja tarjoamme vaihtoehtoja, joiden käytettävyyden ja
laajemman hyödyllisyyden yritys päättää itse.
Yhdessä tekeminen toisten, kokeneempien tutkijoiden kanssa mahdollisti
käytännössä tutkimustaitojen oppimista sen kautta kun seurasin tai
havainnoin miten kokeneemmat kollegat keskustelivat tai haastattelivat.
Yhdessä tekeminen mahdollisti myös kokemusten vertailun. Sain heiltä
palautetta omista taidoistani, mikä niissä toimi tai mitä ehkä olisi voinut
tehdä toisin. Tunne on aivan toinen kuin istua hyvälläkin kurssilla ja
harjoitella tai saati vain lukea havainnoinnin tekemisestä. Tutkijana tunnen
oppineeni käytännössä, mitä kirjallisuudessa käytetyt käsitteet tarkoittivat
ja miten pelata niillä eli pohtia, analysoida, kirjoittaa ja tehdä uskottavaa
tutkimusta. En usko, että ilman tätä kokemusta ja sen tuomaa ymmärrystä
olisin voinut kirjoittaa omaa artikkelia ekotehokkaiden palveluiden
liiketoimintamalleista ja siitä, miten ne toimivat käytännössä. Olen saanut
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kaikista kolmesta hankkeesta myös hyvää opetusmateriaalia. Kokemukset
ovat antaneet minulle myös jonkinasteista varmuutta vähäiseen opetukseeni. Tiedän jollain käytännön tasolla, mistä puhun.

Kemikaalikartoitus toiminnallisena tutkimuksena ja edellä mainitsemani
vuorovaikutus ei olisi ollut mahdollista, elleivät kaikki osapuolet olisi
olleet kiinnostuneita oman työnsä ja toimintansa kehittämisestä. Näkisin, että
onnistumisen kannalta oli keskeistä myös se, että menimme ja olimme
yhtälailla valmiita oppimaan heidän työstään, tutkimusaiheestamme ja
metodologiasta käytännöstä - miten me havainnoisimme ja miten käyttäisimme kehittävää tai toimintatutkimuksellista otetta (Kuula 1999) tässä
yhteydessä.
Kokemusta ja tietoa molempiin suuntiin
Hankkeissa hyvää oli mahdollisuus välittää ja jakaa akateemisen
tutkimuksen oivalluksia ja tuloksia käytäntöön esimerkiksi siitä, mitä
ekotehokkaista palveluista tai niiden liiketoimintamalleista oli havaittu ja
opittu eri tutkimuksissa.

Myös meillä oli osallistuvan havainnoinnin ja keskustelujen avulla
mahdollisuus saada tietoa siitä, miltä nämä mallit ja tieto vaikuttavat
käytännön toimijoiden näkökulmasta - ovatko ne toimivia tai millä
edellytyksin ne voisivat toimia. Ympäristökysymysten tutkimuksessa on
nähdäkseni kysymys aina ratkaisujen löytämisestä. Siksi tämänkaltainen
projektitutkimus toimii tai voi olla hyvä tapa tehdä tutkimusta, onhan
tavoitteena löytää käytännöllisiä ratkaisuja ongelmiksi havaittuihin
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kysymyksiin eli kehitettävän tiedon tavoitteena on vaikuttavuus tai hyödyllisyys annettujen kysymysten ratkaisemisessa tai ainakin pyrkimys
vaikuttavuuteen ja hyödyllisyyteen. Myös kriittisten kysymysten ja
havaintojen esittäminen on vaikuttavuutta.
Tutkija kriittisenä äänenä

Mielestäni tutkijan asema myös mahdollisti sen, että

saatoimme

havaintoihimme ja kokemukseemme perustuen esittää kriittisiä huomiota
ja kehittämisideoita. Tutkijana meidät nähtiin yritystoimijoihin nähden
puolueettomana toimijana. Meillä ei ollut liiketoimintaintressiä, emmekä
olleet tekemässä rahaa tai hyviä referenssejä vaan keräämässä tietoa ja
rakentamassa ymmärrystä aiheesta. Teimme tutkimusta julkisen tutkimusrahoituksen

hankkeessa.

Siten

tieto,

joka

ei

koskenut

suoraan

liikesalaisuuksia, oli julkista ja kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä.
Toivon etten liioittele, mutta nähdäkseni kartoitus ja sen purkaminen jo
auttoivat meitä tavoittamaan sen käytännön kehittämisen tason, mitä
tutkimuksen rahoittajat olivat toivoneet.
Pitkäjännitteisen tutkimuksen mahdollisuus
Kartoitus kuului hankkeeseen, joka oli yksi kolmesta materiaalitehokasta
liiketoimintaa tutkivasta hankkeesta. Akateemisen tutkimuksen näkökulmasta projektien ketju mahdollisti teorian ja käsitteiden kehittämisen ja
osallistumisen

jossain

määrin

laajempiin

tutkimuskeskusteluihin.

Esimerkin kartoituksen ja muiden materiaalitehokkuuden tutkimushankkeiden onnistumisen kannalta oleellista oli se, että saatoimme
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keskittyä

jossain

määrin

yhteen

hankkeeseen.

Meidän

ei

ollut

välttämätöntä hajauttaa tekemisiämme, eikä ansaita toimeentuloamme
pienten projektien sillisalaatilla, jossa pelkästään hallinnollisten tehtävien
tekeminen vie ison osan työajasta. Vaikka nämä kolme hanketta olivat
hyvin erilaajuisia (puoli vuotta, kaksi vuotta ja puoli vuotta) ne
muodostivat laajuudeltaan ja kokonaisuudeltaan kohtuullisen laajan
kokonaisuuden, jonka tuloksia yritämme yhä hyödyntää ja muokata
tieteellisiksi artikkeleiksi, vaikka viimeisin hanke tässä sarjassa päättyi jo
joulukuussa 2008. Toki tulosten ja aineiston hyödyntämistä olisi helpottanut se, että meillä olisi ollut aikaa analysoida ja työstää aineistoja ilman
uuden hankkeen työtehtäviä.

Takaisin projektiryteikköön
Vastakkaisena kuvaamalleni materiaalitehokkuuden hankkeiden jatkumolle ja ilmeisen yleistä projektitutkimukselle on hankkeiden lyhyt kesto
ja yksittäisen tutkijan toimeentulon kannalta liian pieni koko. Tutkimushankkeiden pienuus ja pirstaleisuus tekevät edellä mainitsemastani
tutkimuksen ja käytännön toimijoiden yhteistyöstä hankalaa. Niissä ei ole
aikaa keskittyä yhden hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen, perehtyä
osallistujien tiedon tarpeisiin ja muihin tutkimushankkeeseen kohdistuvien odotusten yhteensovittamiseen. Saati, että olisi aikaa perehtyä
siihen, miten tavoitteet, toiveet ja aineisto nivoutuvat tai voidaan nivoa
osaksi aiempaa tutkimusta. Sisällöllisesti useiden tutkimushankkeiden
samanaikainen tekeminen estää keskittymisen ja johtaa onnistuessaankin
lähinnä arjesta selviytymisen taktikointiin (de Certeau 1984). Syvällinen
tiedon tuottaminen edellyttäisi aikaa ajatella ja pohtia tarkasteltavaa
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ilmiötä huolella, myös projekteissa. Itse olen ollut projektitutkijana
sellaisessa harvinaisessa asemassa, että olen voinut keskittyä jotakuinkin
yhteen hankkeeseen kerrallaan. Ja sekin on eri syistä ollut riittävän
vaikeaa.

Osa akateemista maailmaa vai jotain aivan muuta?
Käynnissä olevassa Aalto-uudistuksessa en enää ole varma kuvailemani
toimintatutkimus- tai käytäntösuuntautuneen tutkimuksen roolista ja
asemasta ja siten identiteetistäni tutkijana ja opettajana. Olen työskennellyt
tutkijana jo seitsemän vuotta projekteissa vietettyäni sitä ennen useamman
vuoden erilaisissa asiantuntija- ja konsulttitehtävissä. Näiden seitsemän
vuoden aikana projektitutkimusta on pidetty tärkeänä rahoituksen ja
tutkimuksen muotona tutkimusryhmässä, jossa työskentelen.
Samaan aikaan kokemukseni on myös se, että sitä ei arvoteta samalle
viivalle

perustutkimuksen

tutkimuksen
ulkopuolisten

kanssa.

tai

Tämä

rahoittajien

muun

johtunee

katsotaan

itsenäisemmän
siitä,

että

säätelevän

akateemisen

yliopistoyhteisön

liikaa

tutkimuksen

tavoitteita ja kysymyksenasettelua. Perustutkimus mielletään edelleen
jollain tavoin riippumattomammaksi ja siten tavoiteltavammaksi tutkimuksen tavaksi, koska sille ei periaatteessa aseta suoraan muiden hyödynnettävissä olevia tulostavoitteita. Soveltavissa projekteissa rahoittajat
haluavat uutta aineistoa ja ratkaisuja tarpeisiinsa annetussa aikataulussa.
Tämä toteutuu sen kustannuksella, että tutkijoilla olisi aikaa paneutua ja
hyödyntää aiemmin kerättyjä aineistoja syvällisemmin. Tämä pitää
varmasti paikkansa. Kuitenkin kokemukseni on myös se, että tällaisissa
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hankkeissa on mahdollista esittää kriittisiä ja tutkimuksellisesti arvokkaita
kysymyksiä sekä kerätä kiinnostavia aineistoja, kuten meidän on ollut
mahdollista kerätä monipuolista, uutta aineistoa ekotehokkaista palveluista ja niiden mahdollisista liiketoimintamalleista.
Parhaillaan toteutuva muutos Aalto-yliopistoksi vaikuttaa heikentävän
kuvailemaani, yhtä hyvän tutkimuksen käytäntöä. Tunne johtuu kahvikeskusteluissa ja sähköpostiviestissä kulkevissa käsityksissä siitä, että
”[p]rojektitaloutta on alasajatteva fokusoidumpiin hankkeisiin, jotka toteutettaneen laitoksen kanssa matriisiin organisoiduissa centreissä” (Tikkanen,
2010) ja ylipäätään soveltavan tutkimuksen roolin pienentämisestä
perustutkimuksen rinnalla. Kukaan ei esimerkiksi tunnu tietävän missä ja
miten nämä matriisiorganisaatioon sijoitetut centret toimisivat tai ketkä
niissä työskentelisivät. Osaltaan sekavaan kokonaiskuvaan vaikuttaa
perustutkimus-

ja

yksilöpainotteisen

professori-uran

(tenure

track)

keskeinen asema jatko-opintojen ja tutkijauran osalta. Tämänhetkisen
tiedon valossa on jossain määrin vaikeaa ymmärtää, kuinka tenure
trackistä keskenään kilpailevat tutkijat voisivat tai heidän kannattaisi
tehdä ryhmätyötä esimerkissä kuvailemallani tavalla. Ei niin kilpailukykyisille tai kilpailullisesti suuntautuneille tutkijoille olen Tenure trackin
rinnalla nähnyt lähinnä erilaisia ”alternative Aalto career systems” (Tenure
Track Working Group 2009) tai ”research fellow” (Aalto 2009) nimikkeitä,
mutta niiden sisällöstä en ole löytänyt tietoa.

Tiukasti määritellyn perustutkimuksen vahvistaminen on sinänsä hyvä ja
tärkeä asia. En vain näe, miten se olisi itsessään riittävä tapa tehdä
akateemista tutkimusta, etenkään yhteiskuntatieteissä, joita kauppa83

tieteetkin ovat. Nähdäkseni soveltava tai toimintatutkimuksellisesti
suuntautunut tutkimus voisi toimia siltana erilaisten tutkimusintressien ja
tavoitteiden välissä sekä tarjota aineksia akateemisen tutkimustiedon
hyödyntämiseksi käytännöissä ja toisin päin. Se voi tarjota myös
akateemisesti kiinnostavia tutkimusaiheita. Projektirahoitus muodostaa
vain yhdet puitteet tutkimukselle ja näitä puitteita voidaan varmasti
muuttaa paremmiksi eri näkökohdista. En myöskään usko, että yritykset,
jotka

rahoittavat

kaltaisen

Aalto-yliopistoa

projektirahoitteisen

ja

kokisivat
soveltavan

tulevaisuudessa
tutkimuksen

tämän
nykyistä

vähemmän toivottavaksi tai tarpeelliseksi.

Miten vahvistaa hyvää projekteissa?
Sikäli kuin projektitutkimusta tai toimintatutkimuksellisesti suuntautuneita

hankkeita

pidetään

edelleen

tärkeinä

ja

tavoiteltavina

tutkimusasetelmina, on tällaisen tutkimuksen edellytyksiä vahvistettava.
Tämä voidaan toteuttaa mielestäni tarjoamalla jonkinlainen kestävä ja
johdonmukainen asema tutkimushankkeille ja niille tutkijoille, jotka
tekevät tai haluaisivat tehdä tällaista tutkimusta. Projektitutkimuksen
säilyttäminen ainelaitoksilla taas tarjoaisi erillisiä tutkimuskeskuksia
paremman mahdollisuuden hyödyntää hankkeissa perustutkimuksen
puolella tehtyä tutkimusta ja toisin päin. Se, että ulkoa rahoitettu projekti
(tai

tilaus-)

tutkimus

siirrettäisiin

erillisiin

tutkimuslaitoksiin,

on

nähdäkseni toimimaton ratkaisu, koska tällöin vaikeutettaisiin vain
turhaan

tiedon,

ideoiden

ja

osaamisen

kulkemista

ainelaitoksilta

projekteihin ja päinvastoin. Projektitalouden keskittäminen isompiin kokonaisuuksiin ja pitkäkestoisempiin hankkeisiin voi olla erittäin myönteinen
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tekijä, jotta tämän kaltainen tutkimus pystyisi yhdistämään paremmin
akateemisen ja ei-akateemiset intressit.

Projekteissa kerättyjä aineistoja voitaisiin myös hyödyntää laajemmin
muussa akateemisessa tutkimuksessa, vaikka se saattaa olla jossain määrin
ongelmallista siitä syystä, että aineistot ovat muodostuneet aineisto- ja
hankelähtöisesti. Ne voivat toki olla myös erilaisesta teoreettisesta
näkökulmasta lähteviä ja siten toiseen tutkimukseen soveltumattomalla
tavalla kerättyjä. Silti erilaiset tutkimusnäkemykset ja -perinteet voisivat
hyötyä toistensa tuloksista. Ehkä meille tutkijoille ja tutkijakoulutettaville
ylipäätään tekisi hyvää harjoittaa erilaista tutkimusta uriemme aikana.
Vahvistamisen

näkökulmasta

oleellista

olisi

mahdollisuus

jatkaa

projekteissa hankittujen aineistojen ja tulosten työstämistä yli kyseisen
projektin aikataulun ilman painetta aloittaa uusi hanke jo käynnissä olevan
aikana. Tämä ei toki riipu pelkästään yliopistosta vaan myös rahoittajien
toiminnasta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että rahoittajat painottavat
uusissa projekteissa aina uuden aineiston hankintaa, vaikka käytettävissä
on vain osin hyödynnettyjä laajoja aineistoja. Projektitutkimuksen aseman
parantamiseksi olisi tarpeellista saada aikaan rakenteita, jotka tukevat
tutkijoiden

mahdollisuuksia

pitkäjännitteiseen

työhön

yksittäisten

projektien yli. Toisaalta rahoittavien tahojen olisi nähtävä tai meidän olisi
kyettävä kertomaan heille, miksi jo kerättyjä aineistoja kannattaa
hyödyntää nykyistä paremmin. Sinänsä projektien keskittäminen fokusoidumpiin

ja

toivottavasti

pitkäkestoisempiin

ja

kokonaisuudeltaan

ehjempiin hankkeisiin on varmasti hyvä asia tutkimuksen kannalta ainakin
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siinä suhteessa, että tutkijoilla on aikaa ja mahdollisuus paneutua
työhönsä.

Lopuksi
Rahoituksellisessa mielessä projekti- tai tilaustutkimus ja sisällöllisesti
toimintatutkimuksellisesti suuntautunut tutkimus voi tuottaa uutta
akateemisesti arvokasta tietoa jostakin ongelmalähtöisestä aiheesta ja voi
välittää tätä tietoa kyseisen aihealueen käytännön toimijoille. Sen ei
tarvitse

olla

konsultointia.

yksityisen
Se

voi

rahoittajan
olla

sanelemaa

pitkäjännitteistä

ja

tilaustutkimusta

tai

yhteistoiminnallista

tutkimusta, jossa niin tutkijat kuin muutkin tutkimukseen osallistuvat
oppivat toisiltaan ja antavat arvokasta tietoa toisilleen. Tiedon lisäksi
tällainen tutkimus saattaa saada aikaan yhteiskunnallisesti tavoittelemisen
arvoisia muutoksia. Nämä hyvät ovat nähdäkseni mahdollisia silloin kun
projekteissa

työskentelevät

tutkijat

voivat

tehdä

pitkäjännitteistä

tutkimusta saman teeman ympärillä yhdessä, hajottamatta aikaansa ja
tekemistään useisiin pieniin hankkeisiin. Organisoinnin kannalta tällaisen
tutkimuksen erottaminen ainelaitoksista vain heikentäisi tilannetta.

Sisäisesti ehjä ja hyvä tavoitteellinen tutkimus edellyttää mielestäni myös
sitä, että se ymmärretään arvokkaaksi akateemisen tutkimuksen tavaksi.
Koen, että akateemiselle yhteisölle on hyväksi, jos sen sisällä on erilaisia
tutkijoita ja erilaisia tutkimuskäytäntöjä. Kaltaiselleni soveltavasti suuntautuneelle tutkijalle projektitutkimus voi antaa mahdollisuuden tavoitella
sitä, mikä on minulle itselleni hyvää eli tehdä tutkimusta, joka pyrkii
vaikuttamaan ja saattaa vaikuttaa akateemisen maailman ulkopuolella.
86

Lähteet
Aalto (2009) Careers at Aalto University. Powerpoint-esitys, Aalto Leaders’
Dialogue päivät 19.-20.11.2009, Aalto University Wiki, Archive. Online:
https://inside.aalto.fi/pages/worddav/preview.action?pageId=4392479&
fileName=Careers+ALD+091214.ppt. Luettu 21.4.2010.
Certeau, M. de. (1984) The practice of everyday life. Berkeley, CA: The
University of California Press.
Kuula, A. (1999) Toimintatutkimus, kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä.
Tampere: Vastapaino.
McIntyre, A. (2004) Hyveiden jäljillä. Helsinki: Gaudeamus.
Raevaara, R. (2010) Onko perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen
raja tarpeen? Acatiimi 3/2010.
Tenure Track Working Group (2009) Aalto Career Systems, Version
20.3.2009. Powerpoint esitys, hakemistossa People Processes, Aalto
University Wiki, Archive. Online:
https://inside.aalto.fi/pages/worddav/preview.action?pageId=4392533&
fileName=Academic_tenure_track.ppt. Luettu 21.4.2010.
Tikkanen, H. (2010) Laitoksen strategiasta. Markkinoinnin ja johtamisen
laitoksen markjoht-sähköpostilistalle lähetetty viesti 23.2.2010.

87

Kuka määrittelee mitä tutkija tutkii?
Johanna Nummelin

Johdanto
Tutkimuksen kautta ihmiskunta on oppinut asioita elinympäristöstään
koko olemassa olonsa ajan ja näin kehittynyt siihen pisteeseen, jossa se nyt
on. Maailmasta löytyy kuitenkin edelleen kiinnostavia kysymyksiä, joihin
etsimme ja myös kipeästi tarvitsemme vastauksia, jotta emme tuhoaisi sitä
mitä on olemassa. Tätä voisi kuvata laajaksi näkemykseksi tutkimuksen
tavoitteista, joka jossakin sisimmässä innostaa minua tutkijantyössäni.
Nykypäivänä

tutkimustyön

tavoitteeksi

erityisesti

tekniikan

alalla

määritetään usein vaatimus uuden liiketoiminnan synnyttämisestä. Tämä
ja laaja näkemys ovat joskus ristiriidassa keskenään, jolloin herää kysymys
siitä,

mitä

oikeastaan on

tärkeää

tutkia. Toisaalta

suomalaisessa

yhteiskunnassa tutkimuksen tekijöinä on erilaisia toimijoita (yliopistot,
korkeakoulut, tutkimuslaitokset, yritykset), joiden tavoitteet ovat sitä
kautta myös erilaisia. Julkisten toimijoiden ja yksityisten toimijoiden
toiminta ja sille asetetut tavoitteet saattavat jossain määrin olla
yhdenmukaiset. Minusta kuitenkin tuntuu, että yksityisten yritysten
liiketoiminnan kasvutavoitteita pidetään kaikissa tilanteissa jollakin tavoin
parempina kuin esimerkiksi ihmisten ja yhteiskunnan perustarpeiden
huomioimista esimerkiksi energiantuotantoon ja -kulutukseen liittyen.
Ainakin kovin voimakkaana elää käsitys siitä, että liiketoiminnallisten
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päämäärien

tavoittelu

automaattisesti

parantaa

myös

yksilöiden

elämänlaatua, ja että julkisten toimijoiden tulee omaksua nämä samat
tavoitteet.

Mittariksi on otettu tänä päivänä raha, joka on helppo ja yksiselitteinen
käsite monille. Tämä alun perin mittarina toiminut määre on vähitellen ja
salamyhkäisesti muuttunut tavoitteeksi. Törmään itse tutkijanammattia
harjoittaessani usein vaatimukseen siitä, että minun pitää, esimerkiksi
rahoitushakemusta laatiessani, jo tietää minkälaisia tuloksia tutkimustyöstäni tulee, kuka näitä tuloksia voi hyödyntää ja minkälaista
liiketoimintaa siitä seuraa. Voidaanko tätä oikeastaan edes kutsua
tutkimukseksi, kun pyrkimyksenä on päästä tiettyyn haluttuun lopputulokseen? Tässä esseessä on tarkoituksena nostaa erilaisia näkemyksiä
esiin tutkimuksen tavoitteiden asettamisesta eri toimijoiden kannalta ja
siitä, miten määritellään resurssien jakautuminen näiden tavoitteiden
kesken.

Tutkimuskohteiden valinta ja tutkimuksen tavoitteet
Mitä tutkimuksella oikeastaan tarkoitetaan? Esimerkiksi Hirsjärvi ym.
(2009, 19) ovat määritelleet, että tutkimustieto auttaa ”paremmin
ymmärtämään ratkaistavien ongelmien luonnetta ja löytämään keinoja
ongelmista selviämiseen”. Edellä mainittu kuvaa lähtökohtaa, kun harjoitetaan soveltavaa tutkimusta. Heidän mukaan erona perustutkimukseen
on se, että ”perustutkimus ”ei pyri ensisijaisesti käytännöllisiin tavoitteisiin tai sovelluksiin vaan etsii uutta tieteellistä tietoa tiedon itsensä
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vuoksi” (Hirsjärvi ym. 2009, 19). Perustutkimuksesta ja soveltavasta
tutkimuksesta voidaan myös käyttää yhteisnimitystä tieteellinen tutkimus.

Meillä ihmisillä on luontaisesti kiinnostus ympäröivää maailmaa kohtaan.
Niillä meistä, jotka harjoittavat tutkimusta ammattinaan, on erilaisia
motiiveita kiinnostuksen taustalla, kuten esimerkiksi halu vaikuttaa
yhteiskunnassa, työn vaihtelevuus tai vapaus määritellä itse työn sisältö.
Osa yksittäistä henkilöä kiinnostavista asioista on sellaisia, että ne
kiinnostavat isompaa joukkoa, jolloin näiden kiinnostuksen kohteiden
selvittämiseen on perusteltua käyttää myös julkisia varoja. Kiinnostuksen
kohteiden ympärille ja varojen kohdentamiseksi on muodostettu organisaatioita, joiden tehtävänä on hallinnoida tutkimustyötään tekeviä
yksilöitä ja heidän muodostamiaan ryhmiä. Julkisin varoin toteutetun
tutkimustyön tulokset ovat luonnollisesti kaikkien yhteiskunnan jäsenten
hyödynnettävissä.
Kuka sitten määrittelee kiinnostuksen kohteet, joiden selvittämiseen
kannattaa satsata verorahoja? Toisaalta kiinnostuksen kohteena saattaa
olla luonto ja sen ilmiöt, ja toisaalta ihminen sekä yhteiskunta ympärillämme (Niiniluoto 2002). Tällä hetkellä ihmiskunta on kovaa vauhtia
luomassa virtuaalimaailmaa, jossa luonnon lainalaisuudet eivät enää
olekaan olemassa sellaisina kuin me ne käsitämme.

Tutkijat ovat mielestäni usein saaneet mahdollisuuden itse päättää, mitkä
asiat heitä kiinnostavat ja mitä he näin ollen tutkivat. Uusien ajatusten
syntyminenhän on tärkeä osa tutkimustyötä. Puhutaan akateemisesta
vapaudesta, joka tänä päivänä on kuitenkin todellisuutta vain harvoille
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tutkijoille. Käsitykseni on, että enemmistö omalla alallani Suomessa
olevista tutkijoista toteuttaa tutkijan uraansa jonkin julkisen sektorin
toimijan palkkaamana. Näitä toimijoita johtavat tänä päivänä yksityisten
yritysten tapaan ammattijohtajat, jotka ovat pääosassa määriteltäessä
strategioita ja visioita sekä sitä, mitä tutkitaan. Aikaisemmin yliopistojen ja
tutkimuslaitosten toimintaa johtivat käsitykseni mukaan pääasiassa
henkilöt, joilla itsellään oli tutkijatausta ja arvostusta tällä saralla. Tämä
muutos on osaltaan johtamassa siihen, että yksittäisten tutkijoiden tai
tutkimusryhmien päätösvalta siitä, mitä tutkitaan, on kaventumassa.

Tavoitteista puhuttaessa mittariksi otetaan usein raha: kuinka paljon joku
hyötyy tutkimuksen tuloksista uutena liiketoimintana, nykyisen toiminnan
kannattavuuden parantumisena tai toiminnan kasvuna. Kun tavoitteet on
määritelty näin, sillä on myös vaikutus siihen mitä tutkitaan. Jos joku
edellä mainituista tavoitteista ei toteudu, ei tutkimus saa rahoitusta
ainakaan yksityisiltä yrityksiltä. Myös osa tekniikan alan tutkimukseen
ohjatusta julkisesta rahoituksesta on vahvasti sidottu edellä mainittuihin
tavoitteisiin ja erityisesti yhteistyö talousasioihin perehtyneiden tutkijoiden kanssa katsotaan eduksi.

Toisaalta ongelmia on siinäkin, että tutkijat itse määrittävät mitä tutkitaan.
Koen, että koulutuksemme ohjaa meitä voimakkaasti katsomaan asioita
vain yhdestä näkökulmasta. Ongelmanratkaisu todellisessa ihmisten
välisessä kanssakäymisessä ei kuitenkaan onnistu, jos meillä ei ole kykyä
asettua myös toisen asemaan tai katsoa asiaa etäämmältä ja samanaikaisesti laajemmin. Toiseksi tutkimuksen ja todellisen elämän välille on
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syntynyt kuilu tutkimuksen ammattimaistuessa, jolloin osa ihmisistä
kokee, että tutkimuksen tekeminen yleensä on turhaa.

Millä tavoin varmistetaan, että tutkijoiden työpanos tulee laajemmin
hyödynnettäväksi yhteiskunnassa? Tähän on vain yksi vastaus: vaatimalla
tutkijoita

kommunikoimaan

tutkimuksen

tekemisestä

ja

tuloksista

esimerkiksi kirjoittamalla siitä. Tiedämme, että kirjoittaminen on kovin
yksilöllistä, ja että tekstin muoto on vain yksi kirjoittamista määrittelevä
tekijä. Tällä hetkellä tekniikan ja monen muunkin alan tieteellisessä
tutkimuksessa tavoitteeksi on muodon lisäksi (tieteellinen artikkeli)
määritelty kieli (englanti). Eikö olisi kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisempaa antaa tieteellisen tutkimuksen tekijöiden määritellä itse
mitä tutkivat, ainoana vaatimuksena se, että he kirjoittavat ajatuksistaan,
kuitenkin määrittämättä kieltä tai muotoa?

Tutkimuksen liiketoiminnalliset tavoitteet
Väitän,

että

tutkimustoimintana

käsitetään

suomalaisten

yritysten

keskuudessa tällä hetkellä ainoastaan toimintaa, jolla pyritään ratkaisemaan jokin olemassa oleva ongelma. Tätä siis kutsutaan soveltavaksi
tutkimukseksi,

joka

eroaa

perustutkimuksesta

sillä,

että

pyritään

muuttamaan käytännön toimintaa. Lisäksi soveltavassa tutkimuksessa on
yleisesti ottaen päästävä johonkin tulokseen. Todellisuudessa tulosten
suhteen on menty vielä pidemmälle, koska tavoitteeksi on asetettu
todellisuuden muokkaaminen halutunlaiseksi. Pyrkimys on usein positiivisiin, ennakkohypoteeseja tukeviin tuloksiin. Tulosta, jossa todetaan, että
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asian selvittämistä pitää jatkaa tai että tulosta ei ole, ei voi mielestäni
määritellä hyväksi tulokseksi tämän hetkisen käytännön perusteella.

Parhaiten menestyvät ne tutkijat, jotka pystyvät määrittämään tutkimuksensa tulokset etukäteen, tietävät tarkalleen kuinka pitkä aika niiden
tulosten selvittämiseen menee, kuinka paljon resursseja tarvitaan ja kuka
pystyy hyödyntämään saavutetut tulokset. Tiedon lisäämistä sinänsä ei
katsota

soveltavassa

tutkimuksessa

tavoittelemisen

arvoiseksi.

Tutkimuksella on saavutettava jokin käytännöllinen tulos. Lisäksi tulosten
tulee hyödyttää suoraan jotain yhteiskunnan (yksityisin tai julkisin varoin
rahoitettua) toimijaa. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon sitä, onko
toimijalla

riittävästi

edellytyksiä

(esim.

henkilöresursseja)

tulosten

hyödyntämiseksi.

Soveltavan tutkimuksen tuloksia on tekniikan alalla mitattu jo jonkin aikaa
liiketoiminnallisten

tavoitteiden

avulla.

Soveltavaa

tutkimusta

on

suoritettu pääasiassa yritysten ulkopuolella, kehitystyötä taas on luonnollisesti tehty yritysten omissa sisäisissä hankkeissa. Tutkimuksen rahoitus ja
tutkimuksen tekeminen on erotettu erillisiin organisaatioihin. Mielestäni
on helppoa ajatella, että perustutkimusta voidaan tehdä pääasiassa julkisin
varoin, kun taas soveltavaa tutkimusta ja kehitystyötä yksityisin varoin.
Julkisten varojen jakajien, kuten Tekesin, kautta tutkimusrahoitusta
haettaessa tuntuu, että tavoitteena on perustutkimuksen ja soveltavan
tutkimuksen

yhdistäminen.

Toisaalta

myös

eri

tutkimustoimintaa

harjoittavien toimijoiden roolia on yritetty jakaa tämän kahtiajaon mukaisesti ja ajatuksena on, että erilainen tieteellinen tutkimustoiminta
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yhdistettynä saadaan myös yhteistyötä eri toimijoiden välille. Käytännössä
toimijoiden välinen yhteistyö on haastavaa, ja on ollut helpompi toteuttaa
soveltavan tutkimuksen sekä perustutkimuksen tekeminen samassa
organisaatiossa. Tieteellisen tutkimustoiminnan yhdistäminen on mielestäni järkevää, mutta se ei välttämättä johda toimijoiden väliseen
yhteistyöhön.

Perinteisesti perustutkimusta on tehty tietyn tieteenalan sisällä, tiettyjen
tutkijoiden keskuudessa. Soveltavassa tutkimuksessa on selvitetty ongelmia, joiden ratkaisut eivät löydy tietyn tieteenalan keskuudesta vaan
ratkaisuja on pitänyt etsiä laajemmin eri tieteenalojen ympäriltä. Ratkaisunhakuinen tutkimus on erilaista kuin ilmiöiden ymmärtäminen.
Toisaalta ongelmien ratkaisu ei ole mahdollista mikäli taustalla vaikuttavia
ilmiöitä ei ymmärretä riittävästi.
Liiketoiminnalliset tavoitteet liittyvät kiinteästi soveltavaan tutkimukseen,
jota tekniikan alalla rahoittavat Tekesin lisäksi pääsääntöisesti yritykset.
Ainoastaan sellaiset kiinnostuksen kohteet, jotka vaikuttavat yritysten
toimintaan positiivisesti, saavat rahoitusta. Hyvä esimerkki on asumisen
tutkimus, jonka tulokset koskettavat pääsääntöisesti yksittäisiä ihmisiä.
Perustutkimukselle löytyy rahoittaja julkiselta sektorilta, mutta kuka
rahoittaa soveltavaa tutkimusta ja myös määrittelee mitä tutkitaan? Lisäksi
uhkana on, että perustutkimuksen rahoitus vähenee, koska yksityisiä
yrityksiä ei soveltavan tutkimuksen puolella rahoittajina ole.
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Yhdistelmätutkimus
Viimeisimmät kehitysaskeleet tutkimuksen tekemisen ympäristössä ovat
siis johtamassa perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen yhdistämiseen. Eräänä taustaoletuksena on, että perustutkimus on yhteiskunnan
resurssein suoritettavaa tutkimusta ja soveltava tutkimus pääsääntöisesti
yksityisen

sektorin

rahoituksella

tapahtuvaa

tutkimustoimintaa.

Ajatuksena tässä yhdistelmätutkimuksessa on käsittääkseni ollut toisaalta
perustutkimuksen
toisaalta

edistäminen

soveltavan

soveltavan

tutkimuksen

rinnalla

ja

tutkimuksen resurssien vahvistaminen. Perus-

tutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen kuilua pyritään kaventamaan sillä,
että annetaan yksityisen sektorin määrittää, mitä perustutkimuksessa pitää
tutkia.

Soveltavan

tutkimuksen

tavoite

tulosten

käytännöllisestä

hyödyntämisestä siirtyy myös perustutkimukseen.
Väitän, että yksittäinen tutkija ei voi toteuttaa perustutkimuksen
määritelmän mukaista tutkimustoimintaa soveltavan tutkimuksen kanssa
samassa hankkeessa. Tutkijan työ erityisesti soveltavassa tutkimuksessa
toteutetaan usein projekteina, ja ainoastaan harvoilla on meneillään vain
yksi projekti kerrallaan. Toisilla taas meneillään olevia projekteja on
monia, joista vain yksi saattaa sisältää tekijälleen mielekästä tekemistä.
Muut projektit toteutetaan esimerkiksi taloudellisten reunaehtojen niin
sanellessa. Kun tehdään esimerkiksi yksityisen toimijan rahoittamaa
tutkimusta, tavoitteet määrittyvät tämän yksityisen tahon mukaan.
Julkisen

sektorin

rahoittaman

soveltavan

tutkimuksen

tavoitteet

määrittyvät hieman laajemmin kuin yksityisen toimijan näkökulmasta.
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Usein tutkija saa itse määritellä tutkimukselle tavoitteet ja näiden
tavoitteiden saavuttamiseksi haetaan rahoitusta yksityisiltä sekä julkisilta
toimijoilta.

Joskus tavoitteiden määrittäminen voi olla pakon sanelemaa, mutta
parhaimmillaan tavoitteiden määrittämisessä saa toteuttaa itseään ja sitä,
mikä itselle on tärkeää. Tutkijan tavoitteiden määrittämisen taustalla voi
olla esimerkiksi seuraavia asioita:

edellisen tutkimuksen tulokset
edellisen tutkimuksen rahoittajan oletetut mieltymykset
määriteltävien tavoitteiden saavuttamisen helppous
edellinen

projekti

on

loppunut

ja

uusi

täytyy

aloittaa

mahdollisimman pian
tutkimuksen aloittamisen helppous, rahoituksen saaminen
yhteiskunnallinen

keskustelu,

kiinnostava

aihe

sosiaalisessa

ympäristössä
henkilökohtainen kiinnostus ongelmaa kohtaan
Myös perustutkimukseen tätä projektiluontoisuutta yritetään tuoda,
vaikka projekti on vain yksi tapa organisoitua. Miten sitten voidaan toimia
yhdistelmätutkimuksessa? Miten yhdistetään perustutkimusta ja soveltavaa tutkimusta, kun jo tapa organisoitua on erilainen? Nyt näyttää siltä,
että mennään soveltavan tutkimuksen ja projektiluontoisuuden ehdoilla.
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Käytännössä tutkijat, jotka ovat tehneet perustutkimusta tai soveltavaa
tutkimusta, ovat olleet eri henkilöitä. Mielestäni yksilön kannalta on
selkeästi

helpompaa,

kun

voi

omassa

työssään

keskittyä

joko

perustutkimukseen tai soveltavaan tutkimukseen. Jos yrittää tehdä
molempia yhtä aikaa, alkaa soveltavan tutkimuksen tavoitteellisuus ja
käytännönläheisyys ohjata työtä. Tutkijan ammattitaito kuitenkin sisältää
kyvykkyyden tehdä molempia ja uran kannalta voi olla mukavaa tehdä
välillä perustutkimusta ja välillä soveltavaa tutkimusta. Edellä mainittu
yhdistelmätutkimus tulisi siis järkevimmin hoitaa niin, että tutkijaryhmän
eri osapuolilla on eri roolit joko niin, että samassa organisaatiossa on
erilaisia tutkijoita, tai roolit on määritelty organisaatioittain, ideaalimallin
lienee ollessa jonkinlainen yhdistelmä näistä kahdesta.

Ennustan, että yksittäisten tutkijoiden osaaminen ei tulevaisuudessa enää
rajoitukaan yhteen tieteenalaan. Tämä johtaa oikeastaan siihen, että
jokainen tutkija on enenevissä määrin eräänlainen ”kokoelma” eri
tieteenaloja ja tutkimusmenetelmiä. Jonkinlainen erilaisuus on varmasti
ollut aina läsnä, mutta oletan, että tutkijoita myös kohdellaan enemmän
yksilöinä. Tällä voi olla hyvä vaikutus tutkija-ammatin arvostukseen.
Toisaalta eri tutkijoiden vertaileminen esimerkiksi työnantajan näkökulmasta voi olla vaikeaa ja vaikuttaa näin ollen tasa-arvon toteutumiseen.

Yhteenveto
Tässä esseessä olen kirjoittanut tutkimuksen rahoittamisesta ja tavoitteista
sekä sen tekemisestä, kun olen yrittänyt selvittää kuka määrittelee, mitä
tutkija tutkii. Lopputuloksena kaikki kilpistyy mielestäni perustutki97

muksen sekä soveltavan tutkimuksen keskinäiseen suhteeseen; kuka tekee,
missä organisaatiossa tehdään ja kuka tutkimusta rahoittaa. Tarkoituksena
oli tuoda erilaisia ajatuksia esiin tutkimuksen tavoitteiden asettamisesta eri
toimijoiden kannalta ja siitä miten erityisesti julkiset resurssit määräytyvät
näiden tavoitteiden kesken.

Rahoittajalla on usein valta määritellä se, mitä tutkitaan. Julkisten varojen
osalta tämä valta on myös olemassa, mutta on tarkoituksenmukaisempaa
käyttää sitä toisin. Julkisilla varoilla voidaan luoda joillekin yksilöille
mahdollisuus harjoittaa akateemista vapautta ja käyttää luovuuttaan
ilmiöiden selittämiseen. Uutta tietoa etsittäisiin myös tiedon itsensä
vuoksi. Ainoaksi vaatimuksesi asetettaisiin kommunikoinnin edellytys.
Tämä ei tarkoita pelkästään tutkimustulosten tai havaintojen esittelyä,
vaan myös sen esiin tuomista, miten tutkimustaan tekee.
Siitä minulla ei ole käsitystä, kuinka laajasti, suhteessa muihin tutkijoihin,
ajattelen työlläni saavuttavani jonkinlaista hyvää myös muille kuin
itselleni. Tiedän, että kun vain ruokaa on tarpeeksi, saan asuntolainan
maksut maksettua kuukausittain ja saan viettää joskus aikaa perheen ja
ystävieni kanssa, olen saavuttanut jonkinlaisen perustason. Tämän
perustason olemassaolo mahdollistaa sen, että saatan keskittää ajatukseni
kysymyksiin, joiden selvittämisen tiedän kiinnostavan muitakin.

Mielestäni

meillä

Suomessa

on

jatkossakin

oltava

erityyppisiä

tutkimustahoja, jotka tekevät sekä perustutkimusta että soveltavaa
tutkimusta.

Suhde

organisaatioissa.

näiden

kahden

Aihealueesta

välillä

riippuen
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voi

julkista

olla

erilainen

eri

tutkimusrahoitusta

voitaisiin jakaa samalle toimijalle sekä perustutkimukseen että soveltavaan
tutkimukseen. Toimijoiden tulisi kilpailla parhaista tekijöistä ja varmistaa,
että he jaksavat olla luovia työssään. Tutkijan uralle siirtyminen julkisen
sektorin toimijan palvelukseen pitäisi olla mahdollista myös yksityisellä
sektorilla työskentelyn jälkeen ja päinvastoin.

Vaikka tutkijoilla on mielestäni laajat valtuudet määritellä itse se, mitä
tutkivat, niin uuden tiedon luominen, väittäisin sen olevan luomisprosessi,
ei aina ole aivan vaivatonta. Välillä on jopa helpottavaa käyttää tutkimuksen

tekemisen

välineitä

(analysointikykyä,

tietyn

aihealueen

syvällinen tuntemus, menetelmäosaaminen) jonkun muun asettamien
tavoitteiden saavuttamiseksi. Monet tutkimukselle asetetut tavoitteet
tuntuvat työssäni silti mielekkäiltä, vaikka niillä ei minulle henkilökohtaisesti olisi suurtakaan merkitystä. Myönnän, että käytän tutkijan
ammattitaitoani myös sellaisten tavoitteiden

saavuttamiseksi, jotka

ensisijaisesti ainoastaan takaavat työni jatkuvuuden. Tällöin käytän
tutkijan ammattitaitoani eräänlaisena työvälineenä sen sijaan, että
motivoidun erityisesti ratkaisun etsimisestä käsillä olevaan mielenkiintoiseen tutkimuskysymykseen.

Oma kokemukseni rajautuu kuitenkin soveltavan tutkimuksen kenttään,
jossa mielestäni parhaimman lopputuloksen saavuttaminen edellyttää, että
tiedon hyödyntäjät ovat myös mukana määrittelemässä sitä, mitä
tutkitaan. Tekemäni havaintoni perustuvat omaan kokemuspiiriini, jossa
näyttää siltä, että julkisten varojen jakaminen soveltavaan tutkimukseen
vetää pidemmän korren perustutkimuksen kustannuksella.
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Yksittäisessä hankkeessa eri tutkijoiden roolit on selvennettävä. Mielestäni
ei ole järkevää määritellä rooleja organisaatiokohtaisesti, vaan toiveenani
on se, että saan mahdollisuuden perustutkimusluonteisen ja soveltavan
tutkimuksen vuorottelemiselle tutkijanurani aikana, niin että samaan
aikaan toteutettavissa projekteissa rooli olisi sama. Julkinen rahoitus ei
määräytyisi

organisaatioiden

vaan

tutkimuksen

sisällön

mukaan.

Yhdistelmähankkeet olisivat vain yksi tapa toteuttaa tutkimustoimintaa,
perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen sekä kehitystoiminnan säilyessä edelleen omina tutkimuksen muotoina.

Lähteet
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009) Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu
painos. Hämeenlinna: Karisto.
Niiniluoto, I. (2002) Johdatus tieteenfilosofiaan. Käsitteen- ja teorianmuodostus.
Helsinki: Otava.
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Refleksiivinen ammattikäytäntö
ja poliittinen sitoutuminen
Mikko Jalas

Johdanto
Kyseenalaistaminen, uudelleentulkinta ja ilmiöiden sanoittaminen ovat
tutkimustoiminnan keskeisiä piirteitä. Näin on ainakin yhteiskuntatieteissä, jotka tunnen luonnontiedettä paremmin. Jälkimmäiseen minulla
ei ole muuta kosketuspintaa kuin tieteenfilosofiset perusteet, jotka eivät
todellisuudessa tuota maailmaa lainkaan avaa tutkimuksen tekemisen
taktiikan, politiikan tai moraalin kannalta. En siis aio yrittääkään kirjoittaa
luonnontieteestä. Yhteiskuntatieteen periaatteita ja tavoitteita sen sijaan
koen ymmärtäväni. Ehkä vielä tarkennan. Koen oppineeni ja sisäistäneeni
sellaisen yhteiskuntatieteellisen tutkijuuden, jonka keskiössä on kyseenalaistaminen. Tämän esseen tavoitteena on pohtia tällaiseen tutkimustoiminnan ’sisäiseen hyvään’ pyrkimisen seurauksia tutkijan poliittisten
tavoitteiden kannalta.
Kyseenalaistaminen, uudelleentulkinta ja yhteiskunnallisten ilmiöiden
sanoittaminen on yhteiskuntatieteen keskeinen sisältö. Tällainen tutkimus
on kuin paikallaan jauhava mylly, jonka tehtävä on auttaa meitä ymmärtämään

omaa

ihmisyyttämme

yhä

uudestaan,

erilaisena

ja

eri

näkökulmista tarkasteltuna. Siinä hyviä asioita ovat siksi näkökulmien

101

moninaisuus,

totuuksien

purkaminen,

mustien

laatikkojen

sisään

kurkistelu. Sen pitää olla kainostelematonta ja valtaa kunnioittamatonta,
suorapuheista, julkeaa ja hävytöntä. Sen pitää itsekin uskoa siihen, että
yhteiskuntatieteen alalla ei ole mahdollista tiedollisesti edistyä ja muistaa
epäillä itseäänkin. Itse asiassa ainoa asia, mihin tällaisen hyveen
harjoittaminen tutkijaa vie on vankkumaton lupaus olla uskomatta yhtään
mihinkään: olla aina valmiina nykimään ja vetämään mattoa niin toisten
kuin itse harjoittamiensa totunnaisuuksien ja tavoitteiden alta, ja rakentaa
yhä

uusia

tulkinnan

kerroksia

entisten

päälle.

Refleksiivisen

ammattikäytännön idea on yksi tapa ilmaista omaan toimintaan ja sen
totuuksiin kohdistuva jatkuva epäily ja kyseenalaistaminen.
Voiko sanapari ’refleksiivinen ammattikäytäntö’ todella tarkoittaa tutkijan
työssä tällaista oman minän kadottamista? Voiko kulttuurin tutkimus
vaatia täydellistä kulttuurin kieltämistä? Voiko yhteiskunnallisuuden
tutkiminen merkitä oman yhteiskunnallisuutensa kieltämistä? Voiko
tarkoituksellinen itsensä vieraannuttaminen muuttua hallitsemattomaksi
kaiken kyseenalaistamiseksi ja

totaaliseksi vieraantumiseksi? Onko

mahdollista ylläpitää omia poliittisia tavoitteitaan ja samaan aikaan
harjoittaa ja harrastaa kyseenalaistamista?
Näen

ympärilläni

Organisaatiot

ja

johtaminen

–aineessa

paljon

tavoitteellista tutkimusta. Joukkoomme kuuluu yliopiston puolustajia ja
yliopistotyön tulkitsijoita, suomalaisen hyvinvointivaltion puolustajia,
niitä

jotka

vaativat

ihmisten

välistä

tasavertaisuutta

riippumatta

sukupuolesta tai ihonväristä ja niitä, joita painaa luonnonympäristön
riisto. Ovatko tällaiset vahvat tavoitteet hyvän tutkimuksen ja kriittisen
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itsereflektion este? Missä määrin nämä minulle läheiset ihmiset pelaavat
tätä itsereflektion peliä, jonka lupauksena on tarkkanäköinen tutkija ja
vaarana oman toimijuutensa ja tavoitteellisuutensa menettäminen? Miten
sitä pelataan ja miten tämä jännite hallitaan?
Esseeni käsittelee ongelmaa konkretisoimalla ensin sitä omalla alallani
yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen aihepiirissä. Sen jälkeen
pohdin muutamaa ratkaisuvaihtoehtoa. Niistä ensimmäinen on tietyn
tiedekentän

sisäinen

työnjako,

jonka

myötä

reflektiosta,

kyseen-

alaistamisesta ja poliittisen ohjelman uudelleentulkinnasta tulee tiettyjen
tutkimussuuntausten ja sen parissa työskentelevien tutkijoiden erityisrooli
ja -osaamista. Tähän eriytymisen ongelmaan liittyy myös tutkijaidentiteetin muutoksen pohtiminen. Luontevaa näyttäisi olevan liikkua
edistyksellisestä

ja

poliittisesti vahvasti sitoutuneesta, rakentavasta

tutkimuksesta tulkitsijan ja kyseenalaistajan rooliin. Toisaalta vastakkainen
liike tutkijasta toimijaksi näyttäisi olevan erityisen haastava ja harvinainen.
Toinen, tämän esseen kannalta kiinnostavampi ratkaisuvaihto on pitää
ongelma henkilökohtaisena ja olla tyytymättä tällaiseen tiedekentän sisällä
tapahtuvaan työnjakoon tai omalla tutkijanuralla tapahtuvaan roolimuutokseen. Kyseenalaistamisen ja sitoutumisen välistä suhdetta täytyy
tällöin välttämättä käsitellä myös jatkuvasti läsnä olevana osana
akateemista työtä ja ammattikäytäntöä.

Miksi aihe on tärkeä? Yllä olevasta tekstistä voi tietysti lukea huolen siitä,
miten itse pystyn perustelemaan itselleni tutkijana olemisen ja rakentamaan omaa identiteettiäni. Ajattelen asiaa kuitenkin myös laajemmin. Jos
tutkimuksen on tarkoitus muuttaa maailmaa, tarvitaan toisinajattelukykyä
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ja sitoutumiskykyä samanaikaisesti, ja kuitenkin jollain tasolla ne näyttävät
sulkevan toisensa pois. Toivon aiheen käsitellyn lisäävät kykyämme sietää,
ymmärtää ja arvostaa erilaisia tutkijoita. Kysymys liittyy myös vapauteen;
minkälaisia vapauksia pitäisi harjoittaa oman itsen suhteen ja minkälaisia
sitoumuksia taas tehdä. Itsereflektion ja poliittisen sitoutumisen välinen
suhde ja tämän suhteen tiedostaminen ja hallinta liittyvät siis sekä
tutkijantyön mielekkyyteen että siihen, minkälaisia tuloksia omasta
työstään voi toisille esittää ja tarjota.

Ympäristötutkijan itsereflektio
Minun oma tutkijanurani on alkanut varsin selkeällä poliittisella
tavoitteella vuonna 1998 tehdyssä tutkimussuunnitelmassa, jossa julistin ja
vaadin

muutosta

ympäristöjohtamisen työkaluihin.

Ajatukseni tuli

puetuksi kirjalliseen muotoon ja julkaistua, ja olen siitä jo väsynyt
puhumaan. Tosin eiväthän tällaiset tehtävät katoa mihinkään eivätkä ne
tule täytetyksi, mutta niiden vetovoima ja houkuttavuus oman työn
orientaatioina voivat kyllä heiketä. Näin on ainakin minun kohdallani
käynyt.

Mitä tuo väsymys on? Minusta tuntuu, että olen käynyt läpi sellaisen
kyseenalaistamiskoulutuksen, jonka johdosta tulee myös väistämättä
kyseenalaistaneeksi oman työnsä tavoitteet. Tuo edellä esittelemäni
reflektio-peli tuntuu siis varsin todelliselta ja omakohtaiselta ongelmalta:
akateemisen työläisen pitäisi ideaalikuvan mukaan pystyä koko ajan
muokkaamaan myös itseään, etenkin jos hän tekee töitä sellaisella
tutkimusotteella, joka sulkee pois vahvan ja kumuloituvan tiedon
104

mahdollisuuden.

Väsymys

onkin

ehkä

sitoutumisen

puutetta,

ja

pakottavaa tarvetta poistua näyttämöiltä, keksiä uutta ja ilkkua omalle
sitoutumiselleen. Pelini on siis pelattu siihen pussiin, jossa tavoitteet
näyttävät lakoavan kyseenalaistamisen tieltä.
Ongelmaani voi valaista muutamalla esimerkillä. Éric Darier on Foucault’n
valtateorioita ja totuus- ja hallintahistorioita käyttävä ympäristötutkija.
Eräässä

kirjoituksessaan

Darier

(1999)

pohtii

Foucault’n

suhdetta

ympäristöliikkeeseen. Darier viittaa haastattelutilanteeseen, jossa Foucault
itse sanoo kääntävänsä selkänsä luonnolle. Tämä ei tarkoita vain sitä, että
Foucault olisi ollut kaupunki-ihminen. Kärkevä kielikuva ja tiukka
vetäytyminen vahvan aatteellisesta yhteiskunnallisesta liikkeestä kuvaa
Foucault’n käsitystä vallasta. Valta on kaikkialla, eikä ympäristöliikekään
ole hänelle muuta kuin yksi uusi tapa hallita ja ohjelmoida ihmisiä.
Yleisemmin Foucault päätyy käsittääkseni siihen lopputulokseen, että
vastarinta useimmiten vain uudistaa ja toistaa valtarakenteita.
Toisena esimerkkinä voi toimia Rom Harré ja Greenspeak-nimiseen kirjaan
kirjoitettu johdanto. Tässä tekstissä Harré kumppaneineen kirjoittaa, että
vaikka

he

esimerkiksi

ovat

ottaneet

tutkimuskohteekseen

’ilmastonmuutoksen’

yhteiskunnallisen

ympäristöpuheen,
tuottamisen,

he

kuitenkin arvostavat ja tukevat ympäristöliikkeen päämääriä. Harrén
pyrkimyksen voi yleistää: tietyllä tutkimuskentällä voi usein löytää
tällaisessa tulkitsijan ja uudistajan roolissa toimivia ihmisiä, jotka erottuvat
tutkimuskentän edistyksellisistä ja muutoshakuisista toimijoista. Toisaalta
Harrén ja hänen kollegojensa tarve puolustaa omaa lähestymistapaansa
kertoo niistä suurista sisäisistä jännitteistä, joita tulkitsijan ja tulkinnan
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kohteen välille syntyy. Ympäristötutkimuksen kentällä esimerkiksi on
niitä, jotka hakevat ratkaisuja ekotehokkaan liiketoiminnan edistämisestä
ja toisaalta niitä, jotka näkevät tällaisen talouden vihertymisen olevan
olennaisen

puutteellinen,

nykyisiä

valtarakenteita

vahvistava

ja

ympäristöä alistava näennäisparannus. Suomessa Yrjö Haila on mielestäni
onnistunut kuvaamaan tämän ristiriidan väittämällä, että ympäristönsuojelu on sotaa luontoa vastaan.
Ympäristötutkimuksen kaltainen ala siis jakautuu kahteen leiriin: toisessa
’kriittiset’ tutkijat pitävät edistyksellisiä tutkijoita osana ongelmaa, ja
toisessa rakentavasti toimivat tutkijat pitävät kriittisiä äänen painoja
epäoikeudenmukaisina, ja ilmoittavat itse tekevänsä tärkeää tutkimusta.
Kevään kurssimme keskusteluissa tutkimusotteita kuvailtiin juuri näillä
termeillä: toiset tekevät vakavaa tutkimusta, s.o. kyseenalaistavaa tutkimusta, ja toiset tärkeää tutkimusta, s.o. vaikuttamaan pyrkivää ja ongelmia
ratkovaa tutkimusta. Itse asiassa pidän tätä sanaparia varsin onnistuneena
verrattuna esimerkiksi C. P. Snow’n tunnettuun erotteluun pehmeiden ja
kovien tieteiden välillä (ks. Ylijoki 1998). Voidaan tietysti ajatella, että
kumpikin tutkimusote on yhtä lailla rakentava ja että erottelussa on kyse
vain siitä, minkälaisia rakennuspalikoita valitaan paremman tulevaisuuden muovaamiseksi. Mielestäni on kuitenkin olennaista huomata se,
että

kriittisessä

tutkimuksessa

joudutaan

sitoutumaan

tai

tullaan

sitoutuneeksi kyseenalaistamisen itseisarvoisuuteen.

Itsereflektion ja toiminnan välinen jännite toistuu siis akateemisen työn eri
tasoilla. Se on samaan aikaan osa tieteellisten kenttien järjestystä,
akateemisen identiteettiprojektin yksi ohjenuora ja henkilökohtainen
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dilemma. Kenttiä koskeva järjestys voi koskea kokonaisia oppialoja, joista
jotkut asettuvat selkeän kyseenalaistajan ja refleksiivisen tutkimusotteen
kannalle. Esimerkiksi käy yhteiskuntatieteellinen tieteen ja teknologian
tutkimus, joka ottaa tehtäväkseen tuoda esiin tieteeseen ja teknologiaan
liittyviä

valta-asetelmia.

Tällainen

kenttien

välinen

työnjako

kyseenalaistajien ja edistyksellisten ja rakentavien tutkimusotteiden välillä
voi kai vielä olla yksilöitä kunnioittavaa tai henkilökohtaisuudet ohittavaa.
Sen

sijaan

tarkasteltaessa

tietyn

tutkimusaiheen

tai

yksittäisen

tutkimusryhmän työnjakoa kyseenalaistajien ja rakentavien tutkijoiden
välillä, eronteot muuttuvat henkilökohtaisiksi ja kitkeriksi. Lopulta, jos
sama

jännite

asetetaan

yksilön

sisään,

voidaan

ongelma

nähdä

kolmannella tavalla. Ei liene liioiteltua väittää, että jokainen tutkija on
myös refleksiivisessä, ihmettelevässä kyseenalaistavassa ja ajoittain
vieraantuneessa suhteessa omaan tutkimustyöhönsä ja sen tavoitteisiin.
Jätän jatkossa tieteenalojen ja tiedekulttuurien erojen ja roolijakojen
pohdinnan

vähemmälle.

Tieteenalakokonaisuuksia

tai

akateemisten

heimokulttuurien (ks. Ylijoki 1998) kaltaiset käsitteet peittävät alleen sen
minulle ilmeisen asian, että kyseenalaistaminen ja reflektio ja niiden suhde
aktiiviseen ja maailmaa muuttamaan pyrkivään toimintaan ovat asioita,
jotka eivät määrity suoraan tutkimusalasta käsin. Ne ovat minulle paljon
hankalammin läsnä akateemisissa työyhteisöissä ja oman tutkijuuteni
ymmärtämisessä. Ympäristötutkimus on heterogeeninen tutkimusaihe,
jossa työskentelee rinnatusten niin pehmoja ja koviksia kuin aktivisteja ja
akateemisia epäilijöitä. Juuri tällainen akateemisten kulttuurien sekoitelma
muuttaa itsereflektion ja poliittisen sitoutumisen kysymyksen sellaiseksi,
joka on väistämättä ratkaistava (yhä uudelleen) henkilökohtaisella tasolla,
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koska ympäristötutkijoiden kulttuuri ei tätä ratkaisua tarjoa. Seuraavassa
siirrynkin ensin pohtimaan reflektiota ja toimintaa suhteessa akateemiseen
etabloitumiseen ja ikääntymiseen. Sen jälkeen käännyn pohtimaan kyseenalaistamisen

ja

rakentavan

toiminnan

toimivaa

parisuhdetta

ja

rinnakkaiseloa.
Tutkijan liike kentässä
Minusta näyttää ilmeiseltä, että kyseenalaistava ja refleksiivinen ote omaan
tutkimusalaan on, kuten

alussa

sanoin, vähitellen

opittava

asia,

mahdollisuus, joka aukeaa tutkijalle oman uran aikana, ja päätös, jonka
eteen jokainen tutkimusmaailmassa riittävän pitkään viihtyvä joutuu tai
pääsee. Refleksiivisyys ja sen harjoittaminen on osa tutkijanidentiteettiä ja
osa tutkijuutta.
Refleksiivisyyden voisi yksinkertaistaen ajatella vain kyseenalaistamistaitojen oppimisena. Jos näin olisi, liike olisi yksisuuntaista. Tutkijoista
varttuisi koko ajan yhä parempia tai pinttyneempiä kyseenalaistajia. Tämä
ei kuitenkaan mielestäni näytä pitävän paikkaansa. Refleksiivinen ote
tiettyyn tutkimuskenttään voi olla strateginen valinta ja oman tutkijauran
edistämisen väline. Se on siis asema, jonka voi tutkijana ottaa jo melko
varhain. Toisaalta vastuunkantaminen esimerkiksi rahoituksen hankkimisesta saattaa hyvinkin rajoittaa refleksiivistä ja kyseenalaistavaa otetta;
rahoittajaa lähellä olevat yhteiskuntatieteilijät joutuvat usein vastaamaan
edistykselliseen kysymykseen siitä, mitä hyötyä tietystä tutkimuksesta on,
ja mitä ongelmia sillä pyritään ratkomaan. Organisatorinen vastuu
tutkimusyhteisöissä

voi siis vähentää kyseenalaistamiseen
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ja

itse-

reflektioon liittyvää mahdollisuutta tai tarvetta. Ei mielestäni ole
uskottavaa väittää, että tutkijat muuttuvat refleksiivisemmiksi edetessään
akateemisen maailman muodollisissa asemissa. Pikemminkin Ylijoen
(1998) esittelemä ajatus tietyn akateemiseen kulttuuriin sisäistämisestä
kuulostaa näköaloja sulkevalta. En kuitenkaan halua myöskään hylätä
tuota oppimisteesiä. Aloittavan tutkijan lukemisen, kirjoittamisen ja
kasvamisen täytynee lähes poikkeuksetta johtaa kysymysten uudelleenasetteluun ja lisääntyvää herkkyyteen.
Uraansa lopettavat akateemikot ovat myös kiinnostavia henkilöitä
kyseenalaistamiskäytäntöjen kannalta. Tiedän tekeväni hataraa tulkintaa,
mutta voisiko olla niin, että uransa lopulla ihmisillä on tarvetta siirtyä
uudenlaiseen reflektioon ja uudenlaiseen toimintaan? Monia papereita on
kirjoitettu akateemisia tutkimusalueita kommentoiden: mitä yritimmekään
saada aikaan, on usein toistuva kysymys, jonka tehtävänä on jälkikäteen
eksplikoida ja selvittää tietyn tutkijauran tai tutkimussuuntauksen
poliittisia tavoitteita. Entä onko sattumaa, että esimerkiksi Foucault ja
Giddens ovat tutkijoita, joiden viimeisimmissä töissä väitetään näkyvän
käänne kohti vahvempaa yksilöllistä toimijuutta, vastarinnan mahdollisuutta

ja

politiikkaa?

Minkälaista

toisaalta

olisi

vetäytyä

pois

tutkimusmaailmasta yhä väittäen, että minkäänlaista toiminnan tai
vastarinnan mahdollisuutta ei ole. Turhauttavaa. Kyseenalaistaminen ja
reflektio ovat mielekkäitä ammattikäytännön määrittäjiä silloin kun niillä
on jatkuva uudistumisen mahdollisuus, joka kuitenkin tutkijanuraa
lopetellessa heikkenee ja tulee itse kyseenalaiseksi.
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Näitä ajatuksia voi käyttää akateemisen identiteetin muokattavuuden ja
joustavuuden pohtimiseen. Opitun ja lisääntyvän kyseenalaistamisen
logiikka näyttää selvältä, mutta miten tällaisesta tutkijasta sukeutuu uusi
toimija?

Eläköityminen,

sivuun

jääminen

ja

sen

mukana

tuoma

mahdollinen tarve alkaa puhua ja tehdä tutkimuksestaan politiikkaa on
liian erityinen ja kaukainen tilanne minulle. Toisenlaisen ratkaisu on
miettiä näiden kahden akateemiseen työhön liittyvän toiminnon tai
operaation välistä suhdetta. Se on aihe, johon käännyn seuraavaksi.
Mahdollisuuden narratiivi
Mahdollisuuden narratiivi on otsikko, jonka puitteissa haluan miettiä
kyseenalaistamisen ja poliittisen sitoutumisen samanaikaisuuden mahdollisuutta. Tekstin alussa käyttämäni kuvaus yhteiskuntatieteellisestä
tutkimuksesta uudelleensanoittajana auttoi minut tämän rakentavan
ehdotuksen ääreen. Jos refleksiivinen ammattikäytäntö ja tutkijanuralla
karttuneet kyseenalaistamistaidot auttavat purkamaan totuuksia

ja

totunnaisuuksia, näyttäisi tällaisella tutkijalla oleva mahdollisuus ei
pelkkään

ilmiöiden

tulkintaan

ja

uudelleensanoittamiseen

vaan

laajempienkin uusien mahdollisien maailmojen ja toisien todellisuuksien
muokkaamiseen. Tehtävää voisi kuvata myös poliittisten utopioiden
muotoiluna.

Rakentaja, oli kyseessä utopioiden rakentaminen tai todellisessa maailmassa toimiminen, on aina altis kritiikille. Rakentava toiminta on siis
poliittista sitoutumista ja uskallusta ottaa oma uusiotarinansa ainakin
vähän aikaa todesta. Ensimmäinen ’vastustaja’, joka tarinankertojan on
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kohdattava on itserefleksiivinen kriittinen minä. Toisaalta tarinankertoja
tulee myös haastetuksi ulkoapäin ja joutuu uusiotarinaa kertoessaan
luomaan tarinan ympärille paljon sellaista, jota ei välttämättä voi olemassa
olevasta todellisuudesta osoittaa ja paikantaa. Kertoja ja tarina notkuvat
käytännöllisten esteiden ja vastakkaisten totuuksien alla.

Kyseenalaistaja ja reflektion harrastaja ei koskaan pääse perille siinä
mielessä, että kaikki olemassa oleva tulisi purettua ja osiinsa hajotettua.
Tarinankertojan ja utopistin elementtejä ovat siis aina vain osittain puretut
yhteiskunnallisen todellisuuden osat. Tarina voikin jättää paljon ennalleen,
ja rakentaja rakentaa tarinansa uudelleen vaatimattomammin vanhan
mallin mukaan. Tällaiset vanhaa hyödyntävät tarinat ovat yhteiskunnassa
tunnistettavia, uskottavia ja ymmärrettäviä. Tarinan siirrettävyys ja
tarttuvuus lienee tarinankertojan etu ja tavoitekin. Tutkijan, vaikka
haluaisikin muuttaa maailmaa, on jossain vaiheessa luovutettava tarinansa
muille. Juuri tätä varten tunnistettavuus on keskeinen onnistuneen tarinan
kriteeri. Mahdollisuuden narratiivin tarkoitus on mobilisoida ihmisiä.
Tarinan

kulkeutuminen

useampien

toimijoiden

kautta

käytäntöön

näyttäisi olevan yksi ratkaisu kyseenalaistamisen ja poliittisen sitoutumisen samanaikaisuuden ongelmaan. Tutkijan poliittinen toimijuus on
näin tullut muotoiltua uuden tarinan sanoittamiseksi ja refleksiivisyyden
asema on, jos ei samanaikainen rakentavan toiminnan kanssa, joka
tapauksessa taattu sen vuoksi, että tutkija luovuttaa tarinansa eteenpäin.
Tarinastaan

luopunut

tutkija

voi

vaihtaa

refleksiiviseen

kuosiin.

Mahdollisuuden narratiivi on siis yksi tapa mieltää tutkijan toimijuus
hienovaraisena liikkeenä, jonka myötä tutkija liikkuu kyseenalaistavan ja
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purkavan refleksiivisen ammattikäytännön ja poliittisen sitoutumisen
välillä. Mahdollisuuden narratiivi on tarinoiden liikkeelle sysäämistä.
Lopuksi
Minkälainen olisi ympäristötutkijan käytäntö, jos näitä hapuilevia
ajatuksia koetettaisiin soveltaa tuolle kentälle? Onnistuinko konkretisoimaan

ongelman

ja

rakentamaan sen

todelliseksi?

Onnistuinko

kehittämään tai sysäämään eteenpäin mahdollisia ratkaisuja? Ratkaisuehdotukseni ovat kulkeutuneet eteenpäin ainakin hyvin paikallisesti:
huomaan, että olen itse kevään aikana ollut aloitteellinen ja ehkä jopa
rakentava. Olen kirjoittanut Helsingin Sanomien yleisönosastoon ja
lupautunut opettamaan.
Entä ovatko nyt kerrotun tarinan elementit akateemisia yhteisöä
koossapitäviä? Minusta näyttää siltä, että kurssi ja sen aikana kirjoitetut
esseet ovat onnistuneet näyttämään ympäristötutkijoiden yhteisöömme
liittyviä haavoja ja arkoja paikkoja (ks. myös Anttonen 2010). Voisinko siis
näiden ajatusten luotsaamana itse pystyä toimimaan ympäristötutkijoiden
yhteisöä kokoavana yhteisön jäsenenä? Voisinko arvostaa sekä tärkeitä
toimijoita että vakavia tutkijoita? Vai tyytyisinkö itse edelleen ideoita
rakentavaan,

mutta

todellisuudesta

vetäytyvään

ja

ei

maailmaa

muuttavaan tutkimustehtävään. Tyytyisitkö sinä? Arvostaisitko minua
tutkijana tai kanssa-tutkijana? Entä ihmisenä, ystävänä, naapurina tai
asukkaana, jolle maailma kuitenkin on niin totta, että tutkijan positio
polttaa.
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IV

Hallinnan aika ja oman työnsä tuntijat
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Kyllä töitä pian tekis, ajatukset ajan vie –
akateemisesta työstä ja ajanhallinnasta
Annamari Huovinen

Prologi
Kello

raksuttaa

hiljaa,

työpöydän

loisteputkivalaisin

sirittää

tasaisensinisesti, mutta en kuule mitään. En liioin huomaa askeleita
käytävällä, en hitaasti himmenevää iltataivasta, en kadulla ohi humisevaa
liikennettä enkä pian jo äänetöntä toimistoa. Katson ruutua mutta näen
kirjainten läpi toisaalle; en ole täällä. Kirjoitan kuin hypnoosissa sanoja,
jotka

luovat

toista

todellisuutta

mieleeni

ja

näytön

sähköiselle

kvasipaperille, rakennan uutta kaupunkia pala palalta täysin syventyneenä työhön. Korjaan yhtä kulmaa, puhdistan toista lausetta, kirkastan
ajatusta ja pyyhkäisen käsitteistä pölyt. Kokonaisuus on kaunis ja elävä,
katedraali nousee kukkulalle, aurinko valaisee kupolit ja täyttää mieleni
riemulla: osaan, pystyn, näytän teille, katsokaa mitä olen löytänyt, tämä on
tärkeää, tämä on työtäni parhaimmillaan!
Kun havahdun nykyhetkeen, säikähdän. Minun on nälkä, mitä kello on,
missä minä olen? Missä minun pitäisi olla?
Akateeminen työ ei tottele kellokorttia. Tutkimustyölle on tyypillistä, että
ajantaju katoaa välillä täysin, ja flow-tilaan, työn virtaan heittäytymiseen ja
ajan

unohtamiseen pyritäänkin, sillä
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sen

nähdään avaavan

tilaa

luovuudelle ja tehokkuudelle. Samalla akateemista ajankäyttöämme
johdetaan ja seurataan yhä tiukemmin, ja meiltä vaaditaan säännöllistä
sähköistä raportointia työajastamme. Valvontaa perustellaan rahoittajien
tarpeella tietää, mitä he saavat sijoitukselleen vastineeksi. Useimmat
tutkijat työskentelevät varmaankin aivan toisella tavalla ja toisiin aikoihin
kuin

raportteihinsa

kirjaavat,

jolloin

raportit

kertovat

jostakin

rinnakkaisesta todellisuudesta tai sellaisen mahdollisuudesta. Organisaatiokulttuurin oppimiseen kuuluu ymmärrys siitä, miten valvontaan
kuuluu suhtautua ja miten sen voi hoitaa ilman, että se häiritsee
varsinaisen työn tekoa.

Aika on toden totta vaikeasti pidäteltävissä. Se karkaa väkisinkin
tarkastelijaltaan, näennäisen tasaisena ja tyynenä sekuntejaan nakuttaen,
mutta sillä on valtava voima meihin. Aika ja sen ymmärtäminen tuntuu
liittyvän syvällisesti kaikkiin elämänalueisiimme, mutta pidämme sitä
itsestäänselvyytenä. Aika raamittaa kuitenkin elämäämme kirjaimellisesti
joka hetki, eikä ajankäyttö ole pelkästään sarja rationaalisia päätöksiä, vaan
aikakäsityksemme

liittyy

paljolti

myös

fyysiseen

ja

psyykkiseen

hyvinvointiimme, esimerkiksi syyllisyyden- tai tyytyväisyydentunteisiin
sekä stressin ja elämän yleisen mielekkyyden kokemuksiin. Toisaalta
ajankulun ristiriitaisuus – miksi joskus minuutti on pitkä aika, mutta
vuodet kuluvat nopeasti – on yleisesti hyväksytty mysteeri.

Oma kokemukseni on, että mitä luovempi työ on käsillä, esimerkiksi
tämän tekstin vaatima ajattelu- ja kirjoitustyö, sitä vaikeammaksi ajan
hallinta muuttuu. En tarkoita pelkästään kellon outoa pyrähtelyä tai
hidastelua vaan myös fyysisiä virkeyden tai väsymyksen, tai intensiivisen
116

keskittymisen ja katkeilevien ajatusten rytmittymistä. Luovan työn virtaan
heittäytyminen kiehtoo, mutta se on samalla vaarallisessa ristiriidassa
aikakäsityksemme kanssa. Vahdimme kelloa, koska ajantajun kadottaminen merkitsee itsekontrollin menettämistä.
Työn vaikeasti kellotettavan luonteen ja byrokraattisen työajanseurannan
välinen ristiriita aiheuttaa akateemisen työn tekijöille stressiä ja tunnetta
ulkopuolisesta painostuksesta ja itsenäisyyden menetyksestä. Tässä
esseessä tarkastelen akateemista työtä ajanhallinnan näkökulmasta. Esseellä on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin pyrin kuvaamaan akateemista työtä: miltä
aika, ajankäyttö, ajanhallinta työssä tuntuu. Toisaalta tahdon keskustella
siitä, miksi juuri akateemisessa työssä ajanhallinnan käsite on hankala,
mitä ajanseurannan tiukentumisesta saattaa seurata ja miten työntekijä voi
selvitä luovan työn ja seurannan välisestä ristiriidasta. Peilaan ajanhallintaa ensin uusliberalistiseen yhteiskuntamalliin ja pohdin sitten, mitä
työn ja vapaa-ajan yhdistäminen käytännössä voi merkitä.

Ensimmäinen näytös, jossa väitöskirjantekijä kohtaa New Public
Managementin
Selaa työaikoja. Lisää työaika. Siirtelen kursoria ruudun painikkeelta toiselle.
En tiedä kuukausittaista kokonaistyöaikaani, mutta voin tarkistaa sen
toiselta sivustolta, jonne on kirjattu koko henkilöstölle samat ohjetyöajat.
Tammikuussa 137,75 tuntia, helmikuussa 145 tuntia. Projektivalinta 904
Jatkokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus ja hallinto. Tehdyt tunnit aikavälillä
137,75.

Korjatut

muiden

ilmoitusten

hyväksyttäväksi. Esimies N.N.
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tunnit

aikavälillä

0.

Lähetetään

Etsin henkilönumeroni, näppäilen tarvittavat koodit ja lähetän raportin
bittivirtana systeemin sisuksiin. En tiedä, minne se päätyy tai kuka sitä
lukee, mutta tiedän, että moni kollega hämmästelee järjestelmän järkeä
yhtä paljon kuin minäkin. Akateeminen maailma näyttäytyy varsin
jähmeänä ja byrokraattisena etenkin sen jälkeen, kun on nähnyt, kuinka
yrityselämässä moni asia kulkee hallinnon läpi hyvinkin nopeasti silloin,
kun yrityksen etu sitä vaatii. Suoritan kuitenkin itsepalveluni (ESS,
Employee’s Self Service, kuten uusi järjestelmä on nimetty), vaatimat
toimet kuuliaisesti, yrittämättä edes ymmärtää niiden merkitystä.

Suomalainen akateeminen työläinen, luterilainen mieleltään ja työmoraaliltaan, katsoo kelloaan kuin raamattua. Ajan palveleminen ei toki
ole uusi ilmiö: vuonna 1608 ensimmäisen almanakkansa julkaissut
helsinkiläinen tähtitieteilijä Sigfridus Aronus Forsius laski ja merkitsi
kansalaisille

tiedoksi

suotuisat

ajat

mm.

hiustenleikkuulle,

talon

suunnittelulle ja pillerien ottamiselle (Oja 2007, 236). Agraarikulttuurin
aikana elämänmenoa säätelivät auringon liikkeet bussiaikataulun sijaan,
mutta nykyihmisen on vaikea edes hahmottaa, millaista olisi elää
suunnittelematta ajankäyttöään, ilman tietoista ajan ajattelua. Kun ihminen
on tullut lukutaidon myötä tietoiseksi ajankulusta, hän on samalla
asettunut omaan aikaansa, ymmärtänyt menneisyyden ja tulevaisuuden
käsitteet (Freire 1974, ks. Pikkarainen 1992). Samalla hän on ymmärtänyt,
että ajankäyttö on myös vallankäyttöä.
1990-luvun laman jälkimainingeissa Suomeen alkoi rantautua merkkejä
uudenlaisesta yhteiskunnallisesta doktriinista, uusliberalismista. Uus- tai
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neoliberalismilla, johon liittyy myös uusi julkisjohtamisen oppi New
Public Management (NPM), tarkoitetaan yleisesti liiketaloudellisten
arvojen korostumista, markkinavetoisuutta, valtiovallan merkityksen
vähenemistä sekä organisatorisen hierarkian korostumista yhteiskunnassa
(Kosonen 2009). Rhodes (2000) näkee NPM:n tuoneen kaksi keskeistä ideaa
julkishallintoon: managerialismin ja markkinoistumisen. Managerialismi
tarkoittaa

lyhyesti

sanoen

yksityissektorin

johtamisoppeja

tehokkuusvaatimuksineen, markkinoistuminen taas kilpailu- ja kannustinjärjestelmiä. Ongelmallista on, että nämä uudet opit ovat soljuneet
suomalaiseen

yhteiskuntaan

ilman

varsinaista

julkista

keskustelua

aiheesta.
Yliopistokontekstissa NPM on vaikuttanut mm. yliopistojen hallinnon
managerialisoitumiseen, resurssien ja budjetoinnin korostuneeseen jakoon
tuotannon eli tutkintojen ja julkaisujen perusteella sekä akateemisen
itsehallinnon merkityksen vähenemiseen (esim. Kehm & Lanzendorf 2007).
NPM:n on osoitettu tehostavan akateemista työtä ja siten julkisten varojen
käyttöä (Schubert 2009) – jos työn mittareina ovat NPM:n maailmankuvaan sopivat tutkintojen ja julkaisujen määrät. Toisaalta on esitetty huoli
siitä, että juuri akateemisen työn mittarien muuttuminen perinteisten
akateemisten

arvojen

mukaisista

NPM:n

mukaisiin

liike-elämän

mittareihin johtaa akateemisen työn muutokseen (Kehm & Lanzendorf
2007). Tämä muutos saattaa tuoda mukanaan kiihtyvän aikapaineen ja
lyhyen aikavälin tarkastelun korostumisen. Tutkintojen suorittamista
mitataan jo terminologisestikin ajan henkeä kuvaavasti läpimenoajoilla.
Yhtä kaikki, kiireen tuntu akateemisessa työssä on lisääntynyt, ja se
koetaan voimakkaasti ahdistavana (Ylijoki & Mäntylä 2003).
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Aikakäsitystämme rajaavat osin fysiologiset, osin sosiaaliset seikat. Yön ja
päivän vaihtelu, uni ja valveillaolo sekä syntymä ja kuolema ovat asioita,
joihin meidän on sopeuduttava. Suuri osa ajankäytöstämme muotoutuu
kuitenkin sosiaalisten tekijöiden kautta. Ylijoki ja Mäntylä (ma.) erottavat
akateemisessa

työssä

neljä

aikaperspektiiviä:

aikataulutetun

ajan,

ajattoman ajan, sopimussidonnaisen ajan ja henkilökohtaisen ajan. Aikataulutettu aika on ulkoapäin asetettua ja johdettua aikaa, siis erilaisia
määräaikoja,

tapaamisia

ja

toisaalta

myös

tekniikan

sanelemia

aikarajoitteita. Aikataulutetun ajan vastakohtana Ylijoki ja Mäntylä
näkevät ajattoman ajan, jossa ajankäyttö on sisäsyntyistä ja intuitiivista,
kuten työhön uppouduttaessa.

Sopimussidonnainen aika on akateemisessa työssä tyypillisesti sidoksissa
rahoitukseen. Tätä kirjoittaessani minulla on vielä kahdeksan kuukautta
määräaikaista

työsopimusta

jäljellä,

sitten

sopimus

on

katkolla.

Määräaikainen sopimus on toki perusteltu väitöskirjatyössä, mikä ei
kuitenkaan kumoa sitä tosiseikkaa, että tietoisuus määräaikaisuudesta
vaikuttaa tutkimustyöhön, aiheuttaa aikapainetta ja lisää vertailua toisiin
samassa asemassa oleviin: Olenko huonompi kuin naapurihuoneen
kollega? Kumpi on julkaissut enemmän? Entä jos en saakaan jatkoaikaa?
Määräaikaisuudet ovat arkipäivää akateemisessa työssä. Päällisin puolin
määräaikaisuuksien on helppo perustella kulkevan käsi kädessä projektien
kanssa, mutta kestääkö perustelu vertailun yritysmaailmaan? Onko
olemassa

työtä,

jossa

hanke

ei

koskaan

vaihtuisi?

Vakituinen

työsopimushan on aina vain toistaiseksi voimassa oleva, ei ikuinen sekään.
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Ymmärrän projektirahoitusmallin sanelevan käytännön, mutta periaatteellisella tasolla kysyn silti: miksi tutkijoiden työsopimukset eivät voisi olla
voimassa toistaiseksi, kuten usein esimerkiksi yksityissektorin projektitutkijoilla?

Käytännössähän

tutkijat kuitenkin

usein

työskentelevät

vuosikausia samoissa yliopistoissa mutta joutuvat elämään jatkuvassa
pätkätyön aiheuttamassa epävarmuudessa. Laitoksilla tiedetään kyllä,
mistä uusi pätkä löytyy niille, jotka halutaan pitää porukassa mukana.
Julkunen ja Nätti (1994, 101) esittävät tietotyötä tekevät asiantuntijat, joihin
useimmat akateemiset työläisetkin voinee rinnastaa, kouluesimerkkinä
ryhmästä, jonka työhön teollisen yhteiskunnan kuri ja kollektiiviset
säännöt eivät sovi. Heidän mukaansa luovassa tietotyössä työajan valvonta
ei turvaa tulosten syntyä, vaan päinvastoin vapaus valita itse työaikansa ja
-paikkansa voi motivoida työntekijää. Onkin merkillistä, miksi työajan
seurantaa todellisuudessa ajetaan yliopistoihin – NPM:n ajattelutapaanhan
kuuluu työntekijän typistäminen resurssiksi, jonka avulla tuotetaan ISIjulkaisuja ajasta ja paikasta riippumatta.

Toinen näytös, jossa väitöskirjantekijä yhdistää työnsä ja vapaa-aikansa
”Äiti, onks oravilla aivot?”
”Mitä? – On joo, oota mä kirjotan vähän.”
”Äiti. Jos oravilla on aivot ni voiko ne rakentaa veneen? Ne vois sitte
mennä sillä veneellä Egyptiin. Mä meen sitte niiden kanssa sinne
Egyptiin.”
”Katotko kiltti sitä telkkaria vähän aikaa vielä, mun pitää nyt vastata tälle
yhdelle ihmiselle.”
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”Äiti, onks Egyptissä oravia?”
Istun nojatuolissa olohuoneen nurkassa ja järjestän aikatauluongelmaista
opiskelijaa rinnakkaisryhmän tenttiin. Tarkistan samalla, että kaikki parit
ovat palauttaneet harjoitustehtävänsä ajallaan. Pääsen kotikannettavalta
kätevästi sähköiselle oppimisalustalle ja näen reaaliajassa, miten kurssi etenee.
Päässä humisevat päivän työt ja kotiasiat. Etsin muistaessani kastikereseptin netistä

ja

ehdin vielä

selata

kertaalleen läpi huomisen

seminaariesitelmäni kalvot ennen Pikku Kakkosen päättymistä. En
haluaisi olla äiti, jonka sylissä kannettava merkitsee tietokonetta, ei leikkiikäistä. Toisaalta tuntuu houkuttelevalta jatkaa työntekoa kotona.
Uskottelen itselleni, etten varsinaisesti tee töitä, katson vain välillä
sähköpostit ja tarkistan jonkin satunnaisen seikan netistä. En pysty
keskittymään kunnolla mihinkään. Usein ilta-aika kuluu silti konetta
vilkuillen. Haluaisin sulkea sen ja samalla kaikki sähköiset ruudut koko
talosta, istua lasten kanssa katselemassa lehtien puhkeamista puihin,
pelata lautapelejä ja leipoa korvapuusteja kikattava kolmivuotias sylissäni.
Ymmärrän itsekin idyllin onttouden. ”Äiti saanks mä googlata jotain uusia
pelejä?”

Castells (1997) puhuu ajattomasta ajasta eri merkityksessä kuin Ylijoki ja
Mäntylä edellä. Castellsin mukaan aika on paikallista, ei universaalia.
Fyysikot ovat tienneet tämän jo pitkään, mutta ilmiötä tutkitaan nyt
muillakin aloilla. Aikakäsitys tuntuu todella muuttuneen ja murtaneen
perinteiset, elämää ohjanneet aikarajat. Olen työhuoneellani virallisesti
töissä

virka-aikaan,

mutta

virtuaalisesti

esimerkiksi

opiskelijoiden

tavoitettavissa lähes yötä päivää. Uusi teknologia ja elämä verkossa on
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vaikuttanut aikakäsitykseemme samalla, kun se on poistanut paikan
rajoitteet työnteolta ja sysännyt meidät 24/7-maailmaan, ikuiseen
informaatiovirtaan,

josta

pakenemme

vain

mökille,

tunturiin

tai

seikkailulomalle Aasiaan, mihin tahansa, missä netti ei tauotta tykitä
rajatonta mediasisältöään laajakaistan leveydeltä.

Akateemisen työn perinteisiin vapauksiin kuuluu käsitys siitä, että luovaa
ajattelutyötä ei voi sitoa virastoaikaan. Siten työtä voi tehdä yhtä hyvin
kotona kuin työhuoneessa laitoksella. Vastaavasti akateemisen työntekijän
vastuulla

on

edistää

omaa

tutkimustyötään

omaehtoisesti,

ilman

esimiehen jatkuvaa valvontaa. Perheellisenä tutkijana riittämättömyyden
tunne niin töissä kuin kotona on minulle tuttu seuralainen. Toisaalta
kotona odottava vaatimusten paljous piirtää terveellä tavalla työn ja
vapaa-ajan välistä rajaa. Koko illaksi en unohdu kirjoittamaan, koska
lapset on haettava päiväkodista, kalapuikot paistettava ja nallepuhit
luettava. Pienet perheenjäsenet muistuttavat olemassaolostaan varsin
äänekkäästi, elleivät vanhemmat ymmärrä jättää töitään töihin.
Tässä mielessä NPM:n mukanaan tuomassa ajan tarkkailussa voi nähdä
hyvääkin. Virka-ajan valvonta pitää helposti ajatuksiinsa unohtuvan ja
tunnollisen tutkijan selvillä työpäivänsä rajoista. Ei ole ainakaan
perheellisen tutkijan etu, jos tutkimustyöstä elätellään edelleen myyttiä,
jonka mukaan oikea tutkija antautuu täysin uralleen uhraten muun
elämänsä tieteen alttarille. Suomesta löytyy paljon esimerkkejä tutkijoista,
myös pienten lasten vanhemmista, jotka ovat kirjoittaneet väitöskirjansa
virka-aikana,

perhevapaiden

ja

uhmaikien

keskellä.

Tutkijantyön

mystifiointi on siis turhaa; pohjimmiltaan on kyse kurinalaisesta työstä,
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kuten missä tahansa muussakin ammatissa. Olennaista on kuitenkin
työntekijän mahdollisuus päättää ajankäytöstään itse, kirjoittaa vuorokauden ympäri silloin kun sen aika on, mutta hidastaa silloin, kun työ
tarvitsee kehittyäkseen rauhaisampaa tahtia.

Kolmas näytös, jossa väitöskirjantekijä kyseenalaistaa ajankäyttönsä
Näyttöpääte tuijottaa minua tiukasti, silmiäni särkee. Minulla on tyhjä olo,
sillä lounaasta on yli kuusi tuntia. Painan kämmeniä silmilleni ja mietin,
mitä järkeä tässä on. Tänään ei ole minun lastenhakuvuoroni, joten teen
pidempään töitä. Olemme suunnitelleet elämämme tarkasti. Haemme
lapsia vuorotellen, saamme molemmat työrauhan ja olemme ylpeitä siitä:
luen artikkelia illalla autossa odottaessani tytärtä voimistelutunnilta,
aamulla hymyilen rennon itsevarmana opiskelijoille, tänään tarkastelemme viestinnän tutkimuskenttää, metrossa luen Foucault’ta, minuuttiakaan ei mene hukkaan, voi miten ylpeitä olemme siitä, että meidän
perheen arki pyörii. Näin sitä väitöskirja etenee, ei kuulkaa puhettakaan
ettei kolmen lapsen äiti jumpassa käyn torstaisin katan aina kauniisti siten
lapset oppivat hyvät pöytätavat syksyllä varmaan jo helpottaa muistitko
sen matikankirjan korjaan nämä tentit vielä haudassa sitten levätään. Ketä
varten minä tätä oikein teen? Itseänikö? Miksi ihmeessä?

Mitkä aikarajoitteet ovat todella ulkoa annettuja ja mitkä niistä
määräämme itse itsellemme? Kiireestä valittaminen on aina muodikasta,
koska jokainen haluaa olla tärkeä ja tarvittu. Kunnon kansalaista on
Suomessa totuttu arvioimaan työmäärän perusteella. Hyvä työmies.
Rehellinen työntekijä. Aikaansaava ihminen. Kiire on paras tekosyy, ja
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ainoa hyväksytty. Pidämme yllä kaksinaismoralistista kuvaa itsestämme
ahkerina työntekijöinä, vaikka samalla valitamme ääneen, kuinka olemme
loman tarpeessa. Suomi on täynnä ihmisiä, jotka eivät omien sanojensa
mukaan

ole

pitäneet

lomaa

vuosikausiin.

Osa

heistä

päätyy

ennenaikaiselle eläkkeelle, koska ei osaa hellittää ajoissa.

Akateemisessa työssä ajankäyttö on (vielä) enimmäkseen työntekijän
omassa päätösvallassa. Vaatiiko luovan työn suoma suuri vapaus
vastinparikseen suurempaa vastuuta ja ymmärrystä oman elämän ja
ajankäytön kokonaishallinnasta? Kellokortti on sikäli turvallinen tuttava,
että se pitää arjen raiteillaan. Torjun kuitenkin ajatuksen heti. En tahdo
elämääni enää yhtään pakottavaa aikarajaa enempää. Pysyn hädin tuskin
konferenssiabstraktien, luentojen ja seminaariesitysten tahdissa ilman, että
myöhästelen päiväkodista, iltapäiväkerhosta tai neuvolasta. Tiedän, että
aikapaine syntyy omassa päässäni, sillä olen periaatteessa vapaa
järjestämään työaikatauluni miten haluan. Työtilanteet, joissa minun on
pakko tehdä jotakin jonkun ulkopuolisen kehotuksesta, ovat harvinaisia.
Siten minun pitäisi ainakin periaatteessa kyetä järjestämään ajankäyttöni
niin, että hallitsen sen.

Olemme sosiaalisesti rakentaneet itsellemme työelämän, johon aikapaine
kuuluu erottamattomasti. Sama paine on siirtynyt muille elämän osaalueille; ajansäästö on tehokas myyntivaltti niin digiboksille kuin
tehosekoittimelle.
tehokkaasti

Kuitenkin

uusilla

materiaalisessa

toimilla

täytämme
ja

yltäkylläisyydessä

kaiken

valitamme
tarjoaa

säästämämme

jälleen

niin

kiirettä.

paljon

ajan
Elämä

kiinnostavaa

tekemistä, että janoamme loputtomiin lisää. Tämä oivallus on synnyttänyt
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ympäri

maailmaa

hitaan

elämän

puolesta

puhuvia

liikkeitä,

ja

yksinkertaisemman elämän perään haikaillaan. Ainakaan toistaiseksi
mikään ei kuitenkaan ole hillinnyt kulutusyhteiskunnan kasvua ja sen
aiheuttamaa stressiä. Elän keskellä lapsiperheen ruuhkavuosia ja oletan,
että

perhe-elämän

aiheuttama

aikapaine

hellittää

ennemmin

tai

myöhemmin. Samalla mietin jo, kuka sulkee illalla koneen puolestani
sitten, kun ei enää ole pientä vaativaa kättä nykimässä minua rakentamaan
dinosauruslinnaa. Miksi en itse osaa rajata työaikaani minulle sopivaksi?
Ajanhallinta tutkimustyössä on lopultakin merkillisen kaksijakoinen asia.
Olemme taitavia valittamaan ulkoisesta paineesta, mutta kyvyttömämpiä
käsittelemään itse asettamiamme rajoja. Tahdin hiljentäminen on pelottava
ajatus, ja keskitien kulkeminen kaikkein vaikeinta.

Epilogi
Tuijotan vaahteranlehtien välistä vilkkuvaa pilvetöntä taivasta. Kaikki on
sinistä ja vihreää, kahta huikaisevaa väriä, koko maailman syvyys niissä.
Ruohonkorret pistelevät käsivarsia. Käännyn laiskasti vatsalleni ja kurotan
kirjan takaisin luokseni. Missä muussa ammatissa voin tulla ja mennä
mieleni mukaan, työskennellä kesämökin pihamaalla maaten jos huvittaa,
tai

toisaalta

käydä

laitoksella

päivittäin

innostavia,

syvällisiä

lounaskeskusteluja ihmisten kanssa, joiden ajatuksia kunnioitan, joiden
seurassa viihdyn ja jotka ottavat minut joukkoonsa vertaisenaan?
Akateemisesta vapaudesta on jäljellä vielä riittävästi, jotta kaikesta
huolimatta

täytän

työaikataulukoita

ja

juoksen

mukana

julkaisu-

kilpailussa. Palkkani on samalla tasolla varastomiehen ja kaupan myyjän
kanssa, mutta yritän olla ajattelematta sitä. Ekonomiliiton palkkatilastoja
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en lue. Pakenin yliopistoon liike-elämän kiirettä ja materialistista
arvomaailmaa, koska en löytänyt paikkaani yksityissektorin paineisesta
tulostahdista enää lasten syntymän jälkeen. Jos sama suuruudenhullu ja
vauhtisokea kilpailuvietti valtaa myös yliopiston, en tiedä, onko enää
muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua siihen ja yrittää olla kyseenalaistamatta
sitä. Nyt olen tässä, teen työni hyvin ja toivon, että elämä kuljettaa minut
aikanaan eteenpäin, joko akateemisen maailman sisällä tai täältä ulos.
Olen huolissani uusliberalismin vaikutuksesta akateemiseen työhön, sillä
ulkopuoliset ammattijohtajat eivät tunne tutkimusmaailmaa. He johtavat
jotakin muuta kuin mitä kuvittelevat johtavansa. Akateemisen työn tekijät
luopuvat vallasta, suurista tuloista ja komeista titteleistä, koska saavat
vastapainoksi akateemisen vapauden, itsenäisyyden ja työrauhan. Jos
nämä vapaudet poistetaan, kuinka moni mahtaa jäädä akatemian pilareita
kannattelemaan? Fanfaarein markkinoidut nousujohteiset urapolut eivät
tunnu koskettavan suurinta osaa akateemisista työläisistä. Onko uudessa,
upeassa yliopistossa tilaa meille tavallisille tutkijoille, jotka emme ole
vapaita tai halukkaita luomaan vuosikausien post doc -uraa ulkomailla tai
työskentelemään pikkutunneilla saadaksemme aikaan huippujulkaisuja
huippunopeasti?
Olen tarkastellut tässä

esseessä

erilaisia

akateemiseen

työhön

ja

työntekijään vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia kontrollimekanismeja. Toiset
niistä ovat annettuja, toisiin voimme vaikuttaa itse. Viime kädessä
yliopiston kannustin- ja seurantajärjestelmät eivät ratkaise ajankäyttöämme, vaan työhön käyttämämme aika määräytyy työn ulkopuolisten,
sosiaalisten vaatimusten perusteella. Mahdollisuus oman ajankäytön
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säätelyyn on olennainen osa akateemista työtä, ja se vaikuttaa sekä työn
sisältöön, tuloksiin että työnteon tapoihin. Tämän ymmärryksen katoamisella saattaa olla syvällisiä vaikutuksia akateemiseen maailmaan.
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Kuka näitä kertomuksia tarvitsee ja kuuntelee?
Keijo Räsänen

Johdannoksi jäävään itseni
Tässä kokoelmassa usean esseen otsikko päättyy kysymysmerkkiin. Niin
tämänkin. Uskon esseiden kiinnostavan muita tutkijoita ja opettajia
ainakin lähipiirissä ja jopa lähialoilla. Henkilökohtaiset tarinat ja
pohdinnat koskettivat monia lukijoita, kun julkaisimme 2009 vastaavanlaisen kokoelman (ks. taustasta tämän kirjan esipuhe ja Räsänen 2009a).
Siitä en kuitenkaan ole varma, että näitä lukevat tutkijoiden ja opettajien
työsuhteista ja työedellytyksistä päättävät ihmiset. Siis ne, joiden tulisi
tietää mitä he aiheuttavat ratkaisuillaan. Vaikka asiallisella argumentoinnilla ei tässä yhteydessä olisikaan ”paljon virkaa”, yritän silti
perustella miksi näitä tarinoita kannattaa kirjoittaa ja lukea.
Olen harvinaisen jäävi ottamaan kantaa tässä asiassa, koska tiedän 35
vuoden kokemuksen ja tutkijaryhmämme työn kautta mistä puhun.
Aloitin opinnot 1975 ja palkkatyön 1980 Helsingin kauppakorkeakoulussa.
MERI-tutkijaryhmämme tutkii akateemista työtä ja opiskelua sekä näiden
kehittämistä.1 Jääviyteni on asian ytimessä.

1

Tekstin luettavuuden vuoksi jätän pois lähes kokonaan lähdeviitteet, mikä voi luonnollisesti heikentää
väitteitteni uskottavuutta. Korkeakoulututkimuksen antamia perusteita käsityksilleni voi tarkistaa
tutustumalla tutkijaryhmämme julkaisuihin osoitteessa www.hse.fi/meri. Pyynnöstä lähetän myös kurssilla
”Ammattitaidon kehittäminen yliopistotyössä” käytetyn lähdeluettelon. Muualla kirjoitetut tarinat
täydentävät sitä kuvaa, mikä syntyy tämän kirjan esseistä.
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Minusta näyttää siltä, että yliopistojen ”uudistajat” eivät halua kuunnella
niitä, jotka kotimaisissa yliopistoissa opiskelevat, opettavat ja tutkivat tai
haluaisivat niin tehdä. Meitä voidaan mitata, joten meitä ei tarvitse tuntea
tai kuunnella. Kun entistä työpaikkaani yhdistetään osaksi Aaltoyliopistoa, kuulemme toistuvia lausuntoa tarpeesta korvata nykyinen
henkilökunta ja nykyiset opiskelijat ”kansainvälisillä tähdillä ja lahjakkuuksilla”. Muissa maissa syntyneet eli kansainväliset ihmiset ovat nyt
meitä parempia ja me emme ole kansainvälisiä. Kielellä ei ole väliä,
kunhan se on englanti. Täällä ei pystytä luomaan omaperäisiä ja tasokkaita
toimintatapoja. Innovaatiostrategisesti viisainta on jäljittely. Minusta nämä
käsitykset ovat kummallisia ja perusteettomia. Kirjoitan siis omassa
asiassani: minusta akateemista työtä tekevien tulisi kertoa omasta
työstään, omilla tavoillaan ja nämä tarinat tulisi ottaa vakavasti.

Miksi sitten poliitikkojen ja yliopistojen johtotehtäviin päätyneiden olisi
vaikea kuunnella tarinoita siitä maailmasta, jota he yrittävät hallita? Taas
kysymys, johon olen johtamisen ja organisoinnin professorina jäävi vastaamaan. Vastaan silti. Lyhyt vastaukseni kiteytyy johtoismiin (engl.
managerialism) - ideologiaan, jonka mukaan maailma paranee, kun voima
annetaan ammattijohtajille.
Johtoismin oikeuttamien oppien mukaan on viisasta kohdella ihmisiä
resursseina, myös yliopistoissa. Heitä luokitellaan johdon määrittämiin
kategorioihin ja mitataan muutamalla indikaattorilla. Ihmisiä ei tarvitse
tuntea, eikä heidän tekemästään työstä tai heidän pyrkimyksistään tarvitse
tietää. Riittää, kun noteerataan huippulehtiartikkelit, indeksit ja faktorit.
Se miten, mitä ja miksi tutkija tutkii tai opettaja opettaa ei ole relevanttia 130

puhumattakaan siitä, kuka hän on relevanteille toisille ja keneksi hän on
tulossa. Johtoismi oikeuttaa

tutkijoiden ja

opettajien kutistamisen

pelinappuloiksi.

Tähän hallinnan logiikkaan ei sovi se totuus, että jokaisella tutkijalla ja
opettajalla on oma tarinansa - omat keinonsa, tavoitteensa, motiivinsa ja
identiteettinsä. Ja se, että tutkijat ja opettajat tekevät keskenään omaaloitteista yhteis- ja uudistustyötä, jota johto ei ole tilannut tai ymmärrä.
Tässä hallinnan logiikassa oman alansa ammattilaiset ovat jäävejä, joten
heidän kollegiaalinen autonomiansa on pahasta. Parempia ratkaisuja
syntyy, kun johto silmäilee rationaalisesti joitain numeroita tai ulkopuolisten arvioita. Johtaja asemaan valinta antaa ihmiselle kaiken
maallisen viisauden ja hyvän tahdon. Muut professiot ovat edistyksen
tiellä, kun johtajien ylivertainen, ainoa ei-elitistinen professio pelastaa
meidät, maailman ja kilpailukyvyn.
Tämä hallintalogiikka ei vain mielestäni toimi yliopistoissa, eikä
johtaminen ole varsinainen professio. Siltä puuttuu sekä yleisesti
hyväksytty, yhteiskunnallisesti oikeutettu tehtävä että kiistaton tiedollinen
perusta. Ilmankos johtajien taivaassa ei ole politikointia tai moraalista
tuohtumusta. Tässä maailmassa yliopistojen johtotehtävissä toimivat eivät
millään onnistu välttämään neuvotteluja siitä, kenen tavoitteita kulloinkin
toteutetaan ja mitä hyviä asioita (goods) viimekädessä yritetään saada
aikaan.
Kun nyt olen tunnustanut olevani jäävi oman työni tuntija, ryhdyn
vastaamaan

otsikon

kysymyksiin.
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Pyrin

rakentamaan

rakentavan

vastauksen, joka antaa poliitikoille ja johtajille edes pienen mahdollisuuden jäävätä itsensä, tutustua johtamiinsa ihmisiin ja töihin sekä
kantaa vastuu tekojensa seurauksista.

Miksi kannattaa kirjoittaa omasta työstä?
Jos tutkija tai opettaja ei itse pysty sanoittamaan ja tulkitsemaan työtään,
jotkut muut tekevät sen hänen puolestaan. Omaehtoinen kerronta, itse
hyviksi koetuissa tulkintakehyksissä on autonomian yksi välttämätön
perusta. Vaihtoehtona on tyytyä johtamisjärjestelmien määrittämiin
raportteihin, joiden kaikki tietävät olevan vinoja, ahtaita ja väliin jopa
valheellisia.

Akateemisen

työn

kurssin

työprosessin

perustana

käyttämäni

käytännöllisen toiminnan kehys tarjoaa toisenlaisia virikkeitä siihen, mitä
omasta työstä voi kertoa (Räsänen 2009b): kuinka työtäni teen (työni
taktiikka), mitä yritän saada aikaan ja saavuttaa (politiikka), miksi pyrin
näillä keinoin näihin tavoitteisiin (moraali), ja kuka kenties haluaisin
ammatillisesti olla (subjekti)? Tämä lähestymistapa sallii puhumisen myös
niistä

asioista,

toimivaltaan.

jotka

Mutta

johtoismiin
miksi

uskovat

ihmeessä

he

haluavat
-

jättää

varsinkin

johdon

yliopistoon

ulkopuolelta palkatut johtajat - voisivat tietää paremmat vastaukset näihin
kysymyksiin? Ja kaikilla tutkimus- ja opetusaloilla? Elämmekö me muka
jossain todellisuuden ulkopuolella tai pelkkänä musteena paperilla?
Emmekö me juuri parhaiten tunne niitä elämänpiirejä, joita tutkimme ja
joissa elävien ihmisten kasvatukseen osallistumme? Emmekö tunne edes
omaa työtämme?
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Tarinoiden kerronta on ikiaikainen tapa osallistua ja liittyä muihin. Uusi
tutkija ja opettaja voi kokea itsensä yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi ilman
vertaisryhmää johon kuulua. Myös moni kokeneempi tutkija jää yksin,
ellei hän voi kertoa kollegoille työstään - huolistaan ja toiveistaan.
Akateemiset

julkaisut

voivat

toimia

inhimillisen

kommunikaation

välineenä, mutta pääsääntöisesti niiden muotovaatimukset sulkevat pois
monia tärkeitä teemoja. Tarvitaan siis myös muita paikkoja, joissa voidaan
puhua työstä kokemuksellisesti ja jakaa erilaisia tulkintakehyksiä.
Kohtalotovereiden kanssa jaetut tarinat eivät kuitenkaan aina riitä, sillä ne
eivät auta muuttamaan työnteon edellytyksiä. Joskus tarinat kannattaa
kirjata sellaiseen muotoon, että ne ovat luettavia myös muille ihmisille.
Varsinkin niille, jotka vaikuttavat tutkimisen ja opettamisen mahdollisuuksiin.
Tutkija-opettajien

tarinoista

voi

syntyä

paikallisia

tarustoja,

jotka

vahvistavat perusyksiköiden kykyä itsehallintoon. Tulkintojen rikkaus ja
monipuolisuus sekä kyky kuulla erilaisia kokemuksia antavat voimavaroja
tutkimus- ja opetustyön sekä hallintakäytänteiden kehittämiseen. Edes
oppialakohtaisissa yksiköissä ei välttämättä tunneta toisten tekemisiä ja
pyrkimyksiä ilman sitä, että järjestetään aikaa ja paikkoja erilaisten
tarinoiden kertomiseen ja kuunteluun. Seniorit saattavat muuten olettaa,
että joku nuorempi toimi samoilla edellytyksillä ja samoilla motiiveilla
kuin hekin aikoinaan. Monimuotoisuutta on niin paljon helpompaa
piilottaa ja lokeroida kuin kohdata ja tukea. Tarvittavat rajat voivat asettua
väärään paikkaan, jos kosketus tutkijoiden ja opettajien työn motiiveihin
katoaa.
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Kirjoittaminen

on

yksi

akateemisen

työn

perusoperaatioista.

Kirjoittaminen ei vain ole välttämätöntä, vaan se voi myös olla mielekästä
sinänsä. Opimme uusia älyllisiä operaatioita, kun opimme kirjoittamaan
uusilla tavoilla. Tässä yhteydessä erityisen tärkeää on se, että kirjaamalla
kokemuksiamme luomme kohteen reflektoinnille. Näin voimme kehittää
uusia tulkintoja sekä omista tekemisistämme että niiden puitteista,
keskustellen ja neuvotellen tulkinnoista toisten kanssa. Kun kirjoittamiseen
yhdistetään

lukeminen

-

varsinkin

omaa

työtämme

koskevan

tutkimuskirjallisuuden lukeminen, kartutamme kulttuurista pääomaamme. Ja tämä on se pääoman laji, jonka tuottamisessa ja jakamisessa
yliopisto on (ollut) parhaimmillaan.

Yksilön kannalta omia tekemisiä koskeva tarinointi edistää ammatillisia
identiteettiprojekteja. On vaikea tietää kuka on tai voisi olla ammatillisesti,
ellei voi puhua akateemisen tai muun työn mahdollisista keinoista,
tavoitteista, motiiveista ja subjekteista. Omien tarinoiden jakaminen
muiden, erilaisten ihmisten kanssa, tekee mahdolliseksi tajuta kuka voisi
olla muille ja itselle. Tässä on kyllä olennaista se, kenelle itsestään ja
työstään kertoo. Keskustelukumppanit tulevat vaikuttaneeksi siihen,
millaisia tarinoita syntyy ja leviää. Tutkijat ja opettajat voivat (vielä) valita
monia muita ammattiryhmiä vapaammin, kenen kanssa seurustelevat ja
mitä missäkin tilanteessa puhuvat. Erityisen tärkeitä ovat foorumit, joissa
voi olettaa kuulijan olevan ystävällismielinen, eikä vastustaja tai
vihollinen.

134

Omasta akateemisesta työstä tarinointiin, varsinkin kirjallisesti löytyy
myös tähän aikaan kuuluvia, erityisiä syitä. Käsitykseni mukaan
yliopistojen tutkijoiden ja opettajien kannattaisi juuri nyt olla äänessä ja
kertoa rehellisen rikkaita tarinoita omasta maailmastaan. Tämä tarjoaisi
ainakin mahdollisuuden siihen, että yliopistojen asioista päättävät
ulkopuoliset tunnistavat ja joutuvat ottamaan huomioon akateemisen työn
monimuotoisuuden ja monimutkaisuuden. Sekä kertojia että tarinoita on
paljon

ja

ne

ovat

keskenään

erilaisia.

Yleiset

jäljittelyreseptit,

standardointiyritykset ja oletus johtajien ylivoimaisesta viisaudesta
menettävät uskottavuuttaan, kun ne kohtaavat käytännöllisen toiminnan
rikkauden.
Tässä antaisimme mahdollisuuden myös niille, jotka ovat päätyneet
johtotehtäviin tai hallinnoivat yliopistoja niiden ulkopuolelta. Ainakin
näyttäisimme, missä kulkevat johtoismin uskottavuuden rajat. Varsinkin
tämän ideologian se versio, että yliopisto paranee (mystifioituja) yrityksiä
imitoimalla, tulisi haastettua sisältä päin, ja joku saattaisi jopa alkaa
perehtyä vaihtoehtoisiin hallinnan logiikoihin. Näistä kollegiaalinen
itsehallinto, uudistettuna nykypäivän tarpeisiin ja nykypäivän ihmisille
saattaisi saada ansaitsemansa huomion.
Ellemme käytä oikeuttamme kertoa omasta työstämme yliopistossa,
saatamme pikemminkin pian kuin myöhemmin joutua tilanteeseen, joka
on tuttu jo kaikille yrityksissä työskenteleville: Omasta työnantajasta ei saa
puhua (muuten kuin luotettavassa lähipiirissä ja salaa). Julkisen
keskustelun kieltäminen olisi tuhoisa isku yliopistoille oppimisen ja
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erilaisten näkemysten kohtaamisen paikkoina. Tätäkin on kyllä jo kokeilu
muualla eli kansainvälisesti.
Miksi muidenkin kannattaa kuunnella tarinoita työstä?
En ole erityisen optimisen sen suhteen, että yliopistojen dekaanit, rehtorit,
(säätiö-) hallitusten jäsenet, Opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevät, korkeakoulu- ja tiedepoliitikot, ulkomaisten järjestöjen toimihenkilöt sekä akkreditointiliiketoiminnan harjoittajat lukisivat tutkijoiden
esseitä työn äärestä. On niin hyviä syitä ohittaa ”tarinat (takapajuiselta)
kentältä”. Näitä syitä olen jo edellä arvaillut. Yksinkertaisesti voi olla kyse
vain siitä, että tuottaa liikaa tuskaa kohdata oman tietonsa rajat ja alalla,
josta on (muodollisesti) vastuussa. Mediaakin kiinnostavat lähinnä tähdet
ja rötöstelijät.
Joudunkin tässä kehittelemään kuvitteellisen lukijan, toivoen, että edes
joku tunnistaa tässä jotain itsestään tuttua. Erilaisia esseitä akateemisen
työn arjesta lukeva:

-

on utelias tietämään lisää tutkijoiden ja opettajien maailmasta ja
välittää näidenkin ihmisten kohtaloista,

-

haluaa tuntea kaikessa rikkaudessaan sen työn, jonka edellytyksiä
hän on rakentamassa,

-

kunnioittaa

akateemista

työtä

tekevien

omaa

ymmärrystä

ammatistaan - ja tätä työtä nykyään tekeviä,
--

on kiinnostunut siitä, mitä tutkijat ja opettajat itse pitävät hyvänä tai
nykyistä parempana työnä,
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-

uskoo siihen, että toimivat ratkaisut syntyvät paikallisen osaamisen
varassa, ja että semi-periferiassakin voidaan luoda jotain uutta ja
arvokasta

-

enemmän kuin sietää sitä, että akateeminen työ, sen tekijät ja näitä
koskevat tarinat ovat monimuotoisia ja keskeneräisiä,

-

hyväksyy

oman

epätäydellisyytensä

ja

antaa

itselleen

mahdollisuuden oppia jotain uutta ja tarkistaa omia kantoja,
-

suhtautuu kriittisesti oppeihin, joita tarjotaan yleispätevinä ja
kaikille hyvää tekevinä,

-

on riittävän rohkea kohdatakseen ihmisiä, jotka eivät kiltisti
sopeudu kulloinkin vallalla olevaan poliittiseen trendiin,

-

osaa antaa arvon sille, että myös nuoret tutkijat uskaltavat panna
itsensä peliin ja kertoa omia kokemuksiaan ja käsityksiään,

-

on valmis kertomaan vastaavasti omasta työstään sen kaikessa
monimutkaisuudessa,

epävarmuudessa

ja

kaoottisuudessa

eli

tunnustamaan kaikkivoipaisuutensa rajat.
Jos koit, että joku näistä väitteistä kuvaa juuri Sinua, niin Sinun
kannattanee lukea ainakin yksi tämän kirjan essee.

Loppukevennys
On kurjaa kokea se, kuinka yliopistoissa jäljitellään hallintakäytänteitä
jotka eivät välttämättä toimi missään muualla (ks. jääviysalallani tehtyjä,
kriittisiä tutkimuksia). Tämä on kuitenkin vain ”pientä kurjuutta”, Pierre
Bourdieun termein ilmaistuna. Tämä pieni kurjuus kuitenkin estää
yliopistoihmisiä tarttumasta tehokkaasti varsinaiseen kurjuuteen ja elämän
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rikkauteen yhteiskunnissa. Oma napa voi olla sekä yleisinhimillisesti
merkityksellisen tarinoinnin että tuottavan työn tiellä, ainakin meillä
tavallisilla ihmisillä. On vaikea pysyä asiassa, jos oma ammattitaito
jatkuvasti

kyseenalaistetaan

niiden

taholta, joiden tehtävänä

olisi

mahdollistaa työmme.

Jos valoa jossain pilkistelee, niin sitten tämän kirjan esseiden riveillä ja
niiden väleissä. Kirjoittamalla itsestään ja omasta työstään nämä esseistit paradoksaalisesti - avaavat ovia itselleen ja muille. He eivät esitä olevansa
valmiita tai kaikkitietäviä. He uskovat voivansa tehdä tulevaisuudessa
jotain merkityksellistä, vaikka eivät vielä tiedä tarkalleen mitä. Siksi
kysymysmerkkejä otsikoissa.
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